
8. ÅRGANG



CASES



Produkter af skateboards

I'M:BOARD et en anderledes dansk møbelproducent – alle produkter 
er designet af skateboards. Konceptet er baseret på passion for 
skateboard-livsstil, naturlige materialer og traditionelt dansk design. 
Deres vigtigste inspirationskilde findes i skateboardet og dets smukke 
form og kurver.

I´M:BOARD ønsker nu at udvide deres sortiment og her skal i hjælpe.

1. Undersøg virksomheden! Besøg deres hjemmeside og deres 
sociale medier - www.imboardfurniture.com/ 

2. Udvikl et eller flere nye produkter til deres sortiment som passer 
ind i virksomhedens profil.

CASE 1:

https://imboardfurniture.com/


HAY Furniture

HAY er en dansk møbel og interiør virksomhed. De arbejder ud fra 3 
primære inspirationskilder: kunst, arkitektur og mode. HAY er altid 
opmærksomme på og inspireret af deres omgivelser, og det at sætte 
en finger på pulsen i nutidig kultur er, hvordan de holder sig trit med 
verden omkring dem.

HAY ønsker nu at udvide deres sortiment og her skal i hjælpe.

1. Undersøg virksomheden! Besøg deres hjemmeside og deres 
sociale medier – www.hay.dk

2. Find inspiration i virksomhedens ”brandbook” – udleveres

3. Udvikl et eller flere nye produkter til deres sortiment som passer 
ind i virksomhedens profil.

CASE 2:

https://hay.dk/


IKEA HACKS

Du kender uden tvivl IKEA, men har du nogensinde hørt om IKEA 
HACKS. Det er en bevægelse (primært på nettet) hvor folk enten 
genbruger, upcycler eller re-designer IKEA produkter.

Under.

1. Undersøg internettet for ikea hacks. Find skøre, sjove og 
anderledes måder at  bruge IKEAs produkter.

2. Udvikl et eller flere nye ideer og produkter som ”hacker” IKEA 
produkter.

CASE 3:



CASE 4: Lübech Living
Lübech Living er en virksomhed, som baserer deres produkt portefølje 
på et bæredygtigt univers af materialer, med meget forskellige design.

Virksomheden startede med at sælge blomsterpotter lavet af 
genbrugspapir, men har løbende igennem de sidste 11 år udvidet 
deres sortiment.

Virksomheden er altid på udkig efter nye spændende produkter, hvor 
designet er inspireret af nye trends og bæredyghed.

Så håber du har en god idé og et spændende produkt. Så skal vi nok 
hjælpe dig med at få det solgt igennem en af vores mange dygtige 
forhandlere.

Besøg vores hjemmeside: https://lubechliving.dk/

https://lubechliving.dk/


CASE 5: HØGH MØBLER

Høgh Møbler er en 35 år gammel virksomhed, som har deres salgslokaler i 
centrum af Aalborg. Høgh møbler er forhandler af klassiske arkitekttegnede 
møbler.  De seneste år har virksomheden udvidet deres sortiment med salg 
af accessories til hjemmet – Høgh Interieur. Her kan man finde mange 
spændende pynte genstande til hjemmet, i både klassisk og moderne 
design.

Virksomheden er altid på jagt efter nye og spændende produkter, så hvis DU 
har det rigtige produkt, så tøv ikke med at vise os produktet.

Du kan besøge virksomhedens hjemmeside her:

http://www.hoghmobler.dk/

http://www.hoghmobler.dk/


CASE 6: Markedspladsen A/S

Markedspladsen A/S er et nystartet projekt, som er baseret på miljømæssig 
bæredygtighed og genanvendelse af produkter. Det er hele grundlaget for 
idéen, som måske bedst kan betegnes som møbel- og designbranchen pendant 
til streetfood konceptet.

På Markedspladsen A/S, som er en stor lagerbygning, der er placeret i Aalborg 
City Syd, sælger vi standpladser til iværksættere med en designerdrøm. Vi 
kræver dog at produkterne der bliver solgt er genbrugsmaterialer i en ny 
indpakning. Det som vi også kender under begrebet Upcycling.

Besøg følgende hjemmesider:

https://www.retuna.se/english/

http://www.cradlepeople.dk/down-re-eller-upcycling/

https://www.retuna.se/english/
http://www.cradlepeople.dk/down-re-eller-upcycling/

