
ÅRETS RAKET 2022
För oss är “Årets raket” en partner som på extremt kort tid  

tagit imponerande stora kliv framåt. Som intensivt expanderat sitt 
sortiment och erbjuder populära produkter som är attraktiva på 
marknaden. Årets raket står för snabb tillväxt och visar en tydlig 

vilja och motivation att växa med oss. 

Motivering:
Årets raket står för trendiga långlivade produkter och utvecklar 
ständigt sitt sortiment. Med galen tillväxt och stor vilja att växa 

tillsammans med oss ser vi stor potential i vårt samarbete framåt. 

Vinnaren av Årets raket 2022 är:

New Works



ÅRETS TRENDSÄTTARE 2022
För oss är “Årets trendsättare” ett varumärke som  

hela tiden ligger ett steg före och har stark fingertoppskänsla för 
vad marknaden kommer att efterfråga. Som står för ny design och 
innovativa produkter. Med en stadig tillväxt och tydlig riktning är 

en trendsättare helt rätt för oss och helt rätt i tiden.

Motivering:
Årets trendsättare är en sann trendskapare i framkant som 

alltid överträffar förväntningarna vid nyhetssläpp. Vinnaren är 
snabbfotad och ledande både konceptuellt och i produktutveckling. 

De vet sannerligen vad marknaden kommer att efterfråga och 
ligger alltid steget före. 

Vinnaren av Årets trendsättare 2022 är:

HAY



ÅRETS STJÄRNA 2022
För oss är “Årets stjärna” en person som får saker att hända  

och brinner för vår gemensamma utveckling. Det är en 
strukturerad person som tar snabba beslut med stor flexibilitet och 
förståelse, och som alltid fokuserar på att hitta lösningar och driva 

affären framåt. Årets stjärna backas även upp av ett fantastiskt 
team som ser positivt på framtiden.

Motivering:
Vinnaren av Årets stjärna är en positiv och trevlig person som 

jobbar både strukturerat, flexibelt och lösningsfokuserat för vår 
gemensamma affär. Hen finns alltid tillgänglig och är inte rädd  

för att fatta snabba beslut som tar oss framåt.

Vinnaren av Årets stjärna 2022 är:

Mikaela Marias 
FERM LIVING



ÅRETS PRODUKT 2022
För oss är “Årets produkt” en tidlös och inspirerande trendsättare 
som genom nytänk, ikonisk design och hög kvalitet blir en favorit 
i allas hem. En produkt som alltid känns lika aktuell, lyckas hålla 

god tillgänglighet och vara en storsäljare.

Motivering:
Vinnaren av Årets produkt är en folkkär storsäljare  

av hög kvalitet med mjuka organiska former. Perfekt för den 
medvetna kunden och i en perfekt storlek för både det lilla och  
det stora hemmet. Årets produkt är en inspirerande och tidlös 

mjukis som alla vill gosa ner sig i.

Vinnaren av Årets produkt 2022 är:

Little Petra 
&TRADITION



ÅRETS DESIGNKLASSIKER 2022
För oss är “Årets designklassiker” en produkt som på ett 

kompromisslöst sätt värnar om hantverket, hållbarheten och 
tidlösheten. Som skapats med material av högsta kvalitet och som 

funkar lika bra nu som för 50–70 år sedan.

Motivering:
Årets designklassiker står för kompromisslös kvalitet,  

med ett formspråk och materialval som gör den till en sann 
klassiker. Produkten är lika aktuell nu som när den formgavs 1965.  
Hantverket avslöjar ett nära samarbete och en enorm känsla för 
detaljer. Vinnarna gör ett fantastiskt jobb med att förvalta och ta 

tillvara det designarv som Bruno Mathsson lämnade efter sig.

Vinnaren av Årets designklassiker 2022 är:

Jetson 
DUX



ÅRETS DESIGNKLASSIKER 2022
För oss är “Årets designklassiker” en produkt som på ett 

kompromisslöst sätt värnar om hantverket, hållbarheten och 
tidlösheten. Som skapats med material av högsta kvalitet och som 

funkar lika bra nu som för 50–70 år sedan.

Motivering:
Årets designklassiker står för kompromisslös kvalitet,  

med ett formspråk och materialval som gör den till en sann 
klassiker. Produkten är lika aktuell nu som när den formgavs 1965.  
Hantverket avslöjar ett nära samarbete och en enorm känsla för 
detaljer. Vinnarna gör ett fantastiskt jobb med att förvalta och ta 

tillvara det designarv som Bruno Mathsson lämnade efter sig.

Vinnaren av Årets designklassiker 2022 är:

Jetson 
BRUNO MATHSSON INTERNATIONAL



ÅRETS SAMARBETSPARTNER 2022
För oss är “Årets samarbetspartner” en leverantör som delar  
våra värderingar och ser vår gemensamma affär. Det är en 

partner som satsar på oss som återförsäljare och värdesätter vår 
gemensamma resa framåt. Årets samarbetspartner är tillgänglig, 

tillmötesgående och ständigt redo. En visionär, strukturerad 
och proaktiv verksamhet som ligger i framkant och samtidigt 

värdesätter ett fint och förtroendefullt samarbete.

Motivering:
Vinnaren av Årets samarbetspartner är alltid flexibel, tillgänglig 

och tillmötesgående. Den delar våra värderingar och ser vår 
gemensamma affär. Partnern väljer att gång på gång satsa  

på oss och vi ser stor framtidspotential i vår väg framåt.

Vinnaren av Årets samarbetspartner 2022 är:

Fritz Hansen



ÅRETS TILLSAMMANSPRIS 2022
För oss betyder ordet “tillsammans” allt. Det är genom att  

göra saker tillsammans som vi kan nå våra gemensamma mål. 
Årets tillsammanspris bygger på en genuin vilja att skapa  
vi-känsla. Någon förstår att vi blir starkare och effektivare  
om vi jobbar ihop. Tillsammans skapar vi förutsättningar  

för attdet vi gör ska bli så bra det bara går.

Motivering:
Med stor kompetens och ödmjukhet har vinnaren av årets 

tillsammanspris lanserat startskottet för vad som kommer bli 
världens bästa möbelretail. Med ett engagemang lika högt som hos 
våra stjärnor på Nordic Nest har vi tillsammans sett till att vi lyckas 

leverera en fantastisk kundupplevelse, både sena kvällar och nätter, 
på Black Friday och tidiga mornar när det var dags att

lansera Svenssons.se.

Vinnaren av Årets tillsammanspris 2022 är:

Avensia



ÅRETS KUNDUPPLEVELSE 2022
Vi vet att kundens upplevelse är avgörande för vår framgång. 
Därför värdesätter vi starkt en partner som strävar efter precis 

samma sak i relationen med oss. Det är en partner som ser 
lösningar istället för problem och som alltid ger fantastisk  

service och bryr sig om att vi ska lyckas tillsammans.

Motivering:
Priset för Årets kundupplevelse går till en ambitiös och  

engagerad partner som alltid har kunden i fokus. Som ständigt 
förnyar sitt sortiment och satsar högt på kvalitet, material, färg 

och design. Årets vinnare lyssnar på oss och vill ständigt förbättra 
processer! De är helt enkelt riktigt bra på det dem gör!

Vinnaren av Årets kundupplevelse 2022 är:

Marimekko


