
Bli partner i Sveriges största forum
för inrednings- och designbranschen

Delta sida vid sida med över 200 andra verksam-
heter, som varje år bidrar med mer än 500 nyheter, 
cases, jobbmöjligheter, policydokument, events och 
mycket annat. Designbase.se har 100 000 besökare 
årligen. Välj din plan och bli en del av Designbase.se 

– ett forum för design- och inredningsbranschen.

DESIGNBASE.SE – ETT FORUM FÖR INREDNINGS- OCH DESIGNBRANSCHEN



BLI EN DEL AV DESIGNBASE.SE

Få fler 
deltagare till 
dina events

Marknadsför lanseringar, 
demonstrationer, kurser, 
konferenser, seminarier, 

med mera, här och få fler 
deltagare. Beskriv förde-
larna och använd bilder, 

så får du ett bättre 
resultat.

Nya namn i 
verksamheten

Berätta om rekrytering-
ar, utnämningar, jubileer 
och annat som kan bidra 
till att marknadsföra er 

verksamhet och medar-
betare.

Relevanta kon-
taktuppgifter

Lägg in företagets 
kontaktpersoner och 
personer som kan ge 

råd gällande era 
produkter.

Medarbetare med 
örat mot rälsen 

Hitta nya medarbetare 
som har örat mot rälsen. 
Annonsera i en målinrik-

tad miljö inom inred-
nings- och design-

branschen.

 
Profil och 

direktkontakt 
Du har möjlighet att 

skräddarsy företagets/orga-
nisationens egen profilsida, 
med relevanta upplysningar 
och kontaktinformation, in-
klusive eventuella varumär-

ken och länkar till so-
ciala media, med 

mera.

Statistik – hur intres-
sant är ditt innehåll? 

Med statistikmodulen får du en 
detaljerad överblick över hur ditt 

innehåll fungerar. Med många olika 
visningsmöjligheter och grafer har du 
full kontroll över din kommunikation. 
Se ackumulerade data eller välj att 
följa resultatet från dag till dag. Och 
bevaka antalet klick på dina nyhe-

ter, events, jobbannonser, Folk 
på väg samt mycket mer.

Dokument
Ladda upp och 

publicera relevanta 
dokument, som till 

exempel policydoku-
ment, broschyrer, 

kataloger och 
liknande.

Varumärken
Marknadsför 

dina varumärken 
och produkter på 

framsidan.

Som partner kan du hålla marknaden orienterad om vilka nya aktivi-
teter som sker inom ditt företag. Nya produkter och tjänster, anställ-
ningar, events, kundcases, med mera, kan publiceras kostnadsfritt. 
Om du har frågor angående olika funktioner, eller känner att tiden inte 
riktigt räcker till, är vi beredda att ge support och rådgivning, vilket 
ingår i partneravtalet. 

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

Nyheter, 
branschnytt och 

folk på väg
Presentera din information 
på startsidan för design-
base.se och få samtidigt 

en unik placering i 
våra nyhetsbrev. 

WWW.DESIGNBASE.SE

ETT FORUM FÖR INREDNINGS- OCH DESIGNBRANSCHEN



Välj din plan 
och bli en del av designbase.se 

– ett forum för inrednings- och designbranschen

BASIS STANDARD PLUS

9 995 DKK per år 11 995 DKK per år 
normalt pris DKK 35 985

Från 34 995 DKK per år 
normalt pris DKK 137 805

Publicera obegränsat med innehåll

Företagspresentation

 Tillgång till allt låst innehåll

Statistik

Löpande support

Vi publicerar relevant innehåll åt er

 Uppdatering och administration av 
partnerprofil

-40% på annonsering online samt i 
nyhetsbrev 

Marknadsföring i 3 länder 

Advertorial:  
1 x 1/1 sida i 3 länder (3 språk)

Tidningsannons:
1 x 1/1 sida i 3 länder

Online:  
1 x Megaboard eller Mediumbanner i 
en månad i 3 länder

 Nyhetsbreve:  
4 x 1 Mittbanner i 3 länder

Alla priser är exklusive moms.  
Se här för medlemsvillkor.

MEST POPULÆRE

STANDARD 
MEST POPULÄR,
84 % väljer denna

Designbase.se är baserat på en modell med löpande samspel mellan 
redaktion, partners och medlemmar. Alla kan bidra aktivt med innehåll 
och erfarenheter, och på det sättet vara en insiktsfull kunskapsresurs i 
processen med att utveckla designbase.se till en stark onlineplattform och 
branschnätverk. 
Hör av dig till Hans Snestrup på +45 2896 1022 eller på  
hs@horisontgruppen.dk, för att få mer information om partnerskap.

För andra kommersiella möjligheter, vänligen se vår mediainformation



UTVALDA PARTNERS/EXEMPEL PÅ SHOWROOMS

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 som skapar tillväxt og mervärde.
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