
Det vil være relevant med 
en gentagelse af  

Design Match

Michael Kvist IPR kan ses som design-managers i 
møbelbranchen, og virksomheden skabte flere nye 
kontakter i forbindelse med Design Match 2018

Michael Kvist IPR agerer bindeled mellem designere, pro-
ducenter og distributører i møbelbranchen med produk-
tet i centrum. Her er målet at give netop produktet den 
stærkeste berettigelse på markedet.

Marie-Louise er design koordinator hos Michael Kvist IPR, 
der har kontor på havnen i Esbjerg. 

Hun deltog på Design Match, og var begejstret for den mu-
lighed arrangementet gav for at skabe netværk, og samtidig 
udbrede kendskabet til den måde Michael Kvist IPR arbej-
der på. 

- Vi hylder dét som designer, producent og distributør kan 
skabe sammen, nemlig de stærke produkter. Vi har alles 
parti i processen, hvilket giver os en oplevelse af  at være et 
effektivt led for alle parter – vi er særligt glade for det nære 
samarbejde med designerne, som Design Match også har 
været katalysator for, understreger Marie-Louise Larsen.

Design Match 2018 har for Michael Kvist IPR blandt an-
det resulteret i design-samarbejder i forbindelse med en 
ny stoleserie for Kristensen & Kristensen, som realiserede 
de 5 nye stole og lancerede serien under møbelmesserne i 
starten af  2019.

Design Match

DESIGN MATCH ER EN AKTI-
VITET I LIFESTYLE & DESIGN 

CLUSTER I SAMARBEJDE MED 
DESIGN DENMARK OG D2I - 

DESIGN TO INNOVATE.
 DESIGN MATCH 2.00 LØBER AF  

STABLEN I EFTERÅRET 2019 

Mere information vil blive 
bragt i vores nyhedsbrev, som 

du kan tilmelde dig her.

- Stoleprojektet i samarbejde med Kristensen & Kristensen 
var en helt konkret opgave vi stod med til møderne ved 
Design Match. Vi deltog også for at udvide vores netværk 
generelt, hvilket samtidig har resulteret i nogle gode kon-
takter vi siden har brugt til freelance-opgaver, fortæller 
Marie-Louise Larsen.

Hun fortæller, at Michael Kvist IPR også havde møder 
med designere, som endnu ikke har ført til konkrete sam- 
arbejder, men Design Match var i den grad tiden værd.

- Det er interessant med et setup hvor mødet mellem desig-
nere og distributører arrangeres og effektiviseres ved denne 
form for design-speed-dating. Der er altid risiko for at spil-
de hinandens tid når nye samarbejder skal etableres, fordi 
der måske ikke er et match. Design Match er en umiddel-
bar og effektiv måde at etablere et uformelt møde på. Her 
kan man hurtigt få sat rammen for et eventuelt samarbejde, 
uden at have investeret hele eller halve dage på at mødes i 
en afdeling, mener Marie-Louise Larsen og tilføjer hurtigt;

- Jeg ser det absolut som relevant med en gentagelse af   
Design Match. 
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