
Bli partner i Norges største forum
for interiør- og designbransjen

Delta side om side med andre virksomheter som 
hvert år bidrar med nyheter, cases, stilling ledig, 

whitepapers, events og mye mer. Velg din plan og bli 
en del av Designbase.no - forum for design- og 

interiørbransjen.

DESIGNBASE.NO - FORUM FOR INTERIØR- OG DESIGNBRANSJEN



BLI EN DEL AV DESIGNBASE.NO

Brands
Markedsfør dine 

merker og produk-
ter direkte på 

forsiden.

Nyheter, bransjenytt 
og nytt om navn 

Publisér ditt innhold 
direkte på forsiden av 

designbase.no og få sam-
tidig en unik plassering i 

våre nyhetsbrev.

Få 
flere deltagere 
på dine events 

Opprett lanseringer, 
demonstrasjoner, kurs, 

konferanser, seminarer mm. 
og få flere deltagere. 

Utdyp fordelene og sett 
inn bilder så du sikrer 

en høy tilslut-
ning.

Nye navn i 
virksomheden

Fortell om nyansettelser, 
utnevnelser, jubileer og an-
net som kan være med på 
å markedsføre virksomhe-

ten og medarbeidere. 

Relevante
personer 

Opprett virksomhetens 
kontaktpersoner. Per-
soner som kan gi råd 

om produkter.

Medarbeidere 
med fingeren på 

pulsen 
Finn nye medarbeidere 

med fingeren på pulsen. 
Plassér dit jobboppslag 

i et målrettet miljø i 
interiør- og design-

bransjen.

Profil og direkte 
kontakt 

Du har mulighet for å skred-
dersy din virksomhets/orga-
nisasjons helt egen profilside 
med relevante opplysninger 

og kontaktdata, inkl. evt. 
brands og linker til sosiale 

medier mm.

Statistikk – hvor 
interessant er dit  

innhold? 
Med statistikkmodul får du i 

detaljer presentert et overblikk på 
hvordan ditt innhold påvirker. Med 

mange forskjellige visningsmuligheter 
og grafer har du full kontroll med din 

kommunikasjon. Se akkumulerte 
data eller velg å se fra dag til dag 

og følg klikkraten på dine ny-
heter, events, jobboppslag, 

navnenytt og mye mer. 

Filer 
Upload og utgi 

relevante filer som 
eks. whitepapers, 

brosjyrer, kataloger 
og lignenede. 

Som Partner kan du holde markedet orientert om hva som skjer av 
nye tiltak i din virksomhet. Nye produkter og tjenester, nyansettels-
er, events, kundecases mm. kan fritt publiseres. Er det spørsmål til 
funksjonalitet, eller kniper det med tid, så sitter vi klar med support 
og sparring som er inkludert i partneravtalen.

Helena Luxhøj, support 
support@horisontgruppen.dk, eller +45 2173 4383
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BASIS STANDARD PLUS

DKK 9 995,- pr. år DKK 11 995,- pr. år 
vanlig pris kr. 35.985

Fra DKK 34.995 pr. år 
vanlig pris kr. 137.805

Utgi ubegrenset innhold 

Firmapresentasjon

 Adgang til alt låst innhold 

Statistikk

Løpende support

Vi publiserer relevante innholdstyper 
for dere 

 Oppdatering og administrasjon av 
partnerprofil 

40% på annonsering online og i 
nyhetsbrev 

Markedsføring på tvers av nasjoner 

Advertorial:  
1 x 1/1 side i 3 land (3 språk)

Trykte annonser:  
1 x 1/1 side i 3 land

Online:  
1 x Megaboard eller Mediumbanner i 
en måned i 3 land

 Nyhetsbrev:  
4 x 1 Senterbanner i 3 land

Alle priser er eksl. moms. 
Se medlemsbetingelser her.

MEST POPULÆRE

STANDARD 
MEST POPULÆRE
84% vælger denne

designbase.no er basert på en modell med løpende samspill mellom 
redaksjon, partnere og medlemmer. Alle kan bidra aktivt med innhold og 
erfaringer og slik være en innsiktsfull ressurs i prosessen med å utvikle 
designbase.no til et sterkt online nettverk og bransjefellesskap. 

Ring og hør mer om designbase partnerskap hos
Hans Snestrup på +45 2896 1022 eller på hs@horisontgruppen.dk 

Se flere kommersielle muligheter i vår medieinformasjon 

Velg din plan 
og bli en del av designbase.no

et forum for interiør- og designbransjen 



UDVALGTE PARTNERE

KONTAKT

Horisont Gruppen a/s  
Strandlodsvej 44
DK 2300 København S

Telefon: +45 5350 6060
CVR-nr: 8775 1619

info@horisontgruppen.dk
www.horisontgruppen.dk

communities der bringer vækst og værdi
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