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Hvad bliver du præsenteret for? 

1. Hvordan ser Coredesign teamet ud?

2. Historien om Coredesign - Tidslinje.

3. Hvem er Coredesign - Historien?

4. Hvad er Coredesigns værdisæt?

5. Hvilken leverandør får du?

6. Hvad kan Coredesign �lbyde?

7. Hvordan ser bes�llingsprocessen ud?

8. Hvilke webløsninger �lbyder Coredesign?

9. Hvilken erfaring- og kundereferencer har Coredesign?



Hvordan ser Coredesign teamet ud? 

Dorte Kadet
Lovgivnings-konsulent 

Carina Krogh Larsen 
Bogholder 

Dino Ahmetspahic
Kunde- og projektkoordinator

Elisabeth Jensen 
Kunde- og projektleder

Line Weber 
Salg- og mark gskoordinator 

Magnus Schougaard

Pia Marie Schougaard 
CEO – Ejer af Coredesign A/S

-Hansen Dan Holck
Lager og logis

Webudvikler & Programmør
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Overordnet fokus fra Kvalitet

Kaaredesign 
 af dl. ejer 

Lisbeth Kaare.
År: 1986

Kernefokus var 
rma- og 

designergaver.

Pia Marie overtog 
Kaaredesign og 
ændrede det l 
Coredesign.
År: 2005

Udvider 
kernefokus med 
reklamear kler og 
beklædning.

Coredesign 
fra Faaborg l 
Næstved. 
År: 2009 

Coredesign rykkes 
l København –

tæt på kunderne.
År: 2018

3 kerneområder: 
Reklamear kler, 
Firmagaver og 
Beklædning. 

Kontor og 
showroom på 
Islands Brygge.
År: 2018 

Udvider med 
showroom og 
kontor samlet. 

Forretning og 
showroom i 
konstant 
udvikling.
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Hvem er Coredesign - Historien? 

Fakta: 
Eksistens: +30 år (siden 1986)  
Ejer: Pia Marie Schougaard, MBA    
Beliggenhed: Islands Brygge, København (salg og marke�ng)               
Forretningsområder: Reklamea r, Firmagaver og Beklædning 
(webløsninger og showroom) 

Derfor vælger kunderne os blandet andet: 
– Vi har stor erfaring i branchen
– Vi yder høj service og tager ansvar
– Vi holder, hvad vi lover – og gerne 
– Vi byder a rak ve priser, fordi vi er dyg ge at forhandle
– Vi står inde for kvaliteten i rådgivningen og opgaveløsningen     

Vores mission er, at hjælpe din virksomhed med produkter af stærk signal- og brandingværdi – for at I bliver husket.. Vi er en seriøs og troværdig 

år frem endnu! 
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Hvad er Coredesigns værdisæt 

Core+ 
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Hvilken leverandør får du? 

Trustpilot: 
Vi er den leverandør i markedet med den højeste 
kunde redshed på Trustpilot, 
med en høj score på hele 4,8 ud af 5 – og over 340 anmeldelser. 

AAA ra ng – ste kreditvurdering:
Vi er en leverandør med sund økonomi, 

g har på 10. år i træk opnået AAA ra g, som kun er 
0,147% af alle virksomheder der opnår. 

r er med trippel-A tale om en virksomhed med en særdeles 
god ev at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. 
Kredit ra gen bliver beregnet ud fra mere end 2.400 
parametre og er en yderst avanceret algoritme.

SKI-a alen:
Vi står som foretrukne leverandører i 
systemet hos Kommuner og Stat. Og vi 
har re faste samarbejdsa aler kørende 
med ministerierne og kommunerne. 

Social ansvarlighed og evidsthed:
Vi har taget s g.. Hos Coredesign mener vi det! Vi har taget s g og 
forholder os vores leverandører, og dermed de produkter vi leverer. 
Og naturligvis også i forho gen adfærd i hverdagen, især i forho
vores miljø.  Med vores “Code of Conduct” har vi taget s
arbejds der, underbetaling, arbejdssikkerhed, børnearbejde og 
arbejdsmiljø, og vi ønsker udelukkende at bruge leverandører, som kan 
stå inde for at forholdene er i orden. 

DISC
Vi arbejder bevidst med fokus på vores kompetencer både fagligt 
og personligt. Vig�g vi er et homogent team med forskellige 
personlighed og faglig kunnen. 

ISO
Kvalitetbaseret ledelse og miljø
Ul�mo januar 2021 er Coredesign blevet ISO cer�ficeret inden for 
kvalitetbaseret ledelse, system og implementering – samt inden for 
miljøledelse med risikovurdering med fokus på FN’s verdensmål.
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Vi samarbejder og har eget pakkeri på Bogø (Sjælland), 

samt pakning og håndtering af opgaver. 

Vi har samarbejdspartnere i Østen – både i Kina og i Indien.

leverer lige netop hvad vi ønsker.
-

priser.  

IT- og web løsninger:
Vi har vores egen interne IT- og webudviklinger  som designer 
og styrer vores websites og portaler. 

Coredesign ligger lige midt på Islands Brygge. 

Book et møde og SE, FØL og MÆRK et hav af produkter. 
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ÅRSHJUL

Januar

Februar
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ril

Ma
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Juli

August

Septem
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Messer 
Påskegaver  
Reklameartikler  
Nyheder

Logoportal
Kick-O�

Kundegaver 
DHL-Stafet 
Events
Julegaver

Påskegaver
Firmatøj
Golf
Showroom
Reklameartikler
Messer

Reklameartikler
Løbekatalog
Julegaver
Påskegaver  
Golf 
DHL-Stafet

DHL-Stafet
Golf
Reklameartikler
Sommergaver
Firmatøj

DHL-Stafet
Vintertøj
Showroom
Julegaver
Logoportal 

Sommergaver
Julegaver

Reklameartikler
Showroom

Showroom
Julegaver

Firmasport
Reklameartikler

Årsbudget
Julegaver
Showroom

Kundegaver

Events
Jakkekatalog
Reklameartikler
Kundegaver
Julegaver

Julegaver
Kunde event
Årsbudget
Events 
Kundegaver

Kundegaver
Reklameartikler
Årsbudget

Nytårsgaver

Vi hjælper jer med at brainstorme nye ideer – eller selv har 

Uge 32 - Ordre  bookes
Uge 32 - Korrekturer godkendes

Uge 35 - Levering af færdigproducerede produkter
Uge 36 - Tilfredshedsopfølgning

produkter ind på jeres logoportal med billede af produkterne 
og jeres logo på så i fremover slipper for hele processen ved 
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Logoportalen: 
Til dig som indkøber: 
Gør det nemt for dig selv som indkøber. Vi hjælper virksomheder 

Dine fordele: 

Vi tilbyder også gaveshops og andre webløsninger
- kontakt os for at høre mere om dine muligheder.
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Hvilke kundereferencer har Coredesign? 

Kunde kompetencer: 
Vi lever af at hjælpe virksomheder med at blive husket – men også af at vores kunder husker os!

lønsomme såvel som nogle ulønsomme. Største delen af vores kunder dengang lå i København, 

København. 

g vi kan nu med stolthed i stemmen sige, at vi hjælper mange af de store virksomheder rundt 

København har vi mærket en klar udvikling, ikke kun i Coredesign men også hos kunderne – vi 
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Vi hjælper din virksomhed med at blive husket...

Åbnings�der:
Mandag – torsdag 8.00-16.00 
Fredag 8.00-15.30

Adresse:
Islands Brygge 79C, Opg. 8, 4. Sal
2300 København S

Tlf: 62 61 82 82
Mail: salg@coredesign.dk


