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KLAR STRATEGI BANER VEJEN 
Andersen Furniture, Randers+Radius og Muubs under Design 
Concept Denmark går fortsat efter vækst  

De seneste år har været spændende for Design Concept Denmark (tidligere Andersen Furniture), som i 2020 
opkøbte Muubs. Et år senere blev Randers+Radius tilføjet i porteføljen, og CFO og medejer Henrik Andersen 
er bestemt ikke afvisende for flere opkøb, hvis de rette muligheder viser sig.  
 
 

Strategien er lagt 
Én ting er opkøb, men med opkøb af nye virksomheder følger også en række opgaver for at alle tråde samles, 
og det bliver en succes.  

Den proces har Design Concept Denmark de seneste to år været igennem, først med opkøb af Muubs og senere 
Randers+Radius. I forbindelse med den første overtagelse blev der lagt en klar strategi for Design Concept 
Denmark, så der internt arbejdes mod samme mål. I visionen fremgår det tydeligt, at der er store ambitioner 
som vækstvirksomhed, og at der skal kæmpes for at opnå dette. Hertil er fire strategiske hovedområder fastlagt, 
så ingen i virksomheden er i tvivl om, hvor energien skal lægges. 

Design Concept Denmark er en vækstvirksomhed 
Oven på et par år med store forandringer er det blevet tid til atter at se fremad og investere i vækst. Et stort flot 
showroom er på tegnebrættet og med flytning af lager til lagerhotel, er det blevet muligt at få den nødvendige 
plads på det tidligere lager ved hovedkvarteret i Søften.  

CFO/medejer Henrik Andersen siger om planerne: ”Vi skal turde at investere, også selvom tiden i øjeblikket 
måske går lidt imod os med lavkonjunktur og krig i Europa. Vi består i dag af 3 brands og at skulle fremvise alle 
produkter, der både henvender sig til detail-, contract- og gavemarkedet kræver plads. Derfor investerer vi nu i 
et knap 2.000 kvm stort showroom, der fra midt på året vil danne ramme om kollektionslanceringer, 
arrangementer i forhold til produktkendskab og events”. 

Men det er ikke kun indenfor de nuværende brands, der søges vækst: ”Vi har bevist, at vi fungerer som en 
vækstvirksomhed, med stærke medarbejdere, der er omstillingsparate. Med to opkøb indenfor et års tid, har vi 
fået et stort indblik i, hvad det kræver at sammenlægge virksomheder. Vi har en nøje fastlagt køreplan, der gør, 
at hele den praktiske del kører efter fastlagte procedurer. Vi er derfor bestemt ikke afvisende for flere opkøb, 
tværtimod, så længe præmisserne er de rigtige”, tilkendegiver Henrik Andersen.     

Rette profil søges til yderligere styrkelse af eksportmarkedet 
Mulighederne for vækst på eksportmarkedet er et fokuspunkt. Menneskerne bag har dog en vigtig rolle, når det 
kommer til succes. Derfor er Design Concept Denmark på udkig efter det rette match, der skal fremme indsatsen 
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på det internationale erhvervssalg og nå målet med at styrke kendskab, position og relationer til et bredt netværk 
af arkitekter på eksportmarkedet.  

CCO Morten Bertelsen Hertz uddyber dette: ”Vi har et stærkt salgsteam, der gør en kæmpe indsats, men 
mangler endnu en dygtig kollega til eksportmarkedet. Det er den brik i puslespillet, der gør, at teamet bliver 
komplet, og vi kommer tættere på at opfylde vores ambitioner og mål. Arkitekter er en vigtig målgruppe for os, 
og vi vil gerne dyrke relationerne i endnu højere grad. Vi har kvalitetsmøbler, der er yderst velegnede til større 
projekter. Fx har vi leveret 2.400 Dry stole fra Randers+Radius til Centrepiece Melbourne Park, ligesom 
selvsamme stol også pryder lokalerne på New York Public Library. Vi søger den rette profil, der har et stort 
netværk på eksportmarkedet, og som har lyst til at følge os på vækstrejsen”.    

 

Kontakt 
Marketingafdelingen 
marketing@designconceptdenmark.dk 
For uddybning af denne pressemeddelelse, kontakt: CCO Morten Bertelsen Hertz / Tlf. 51 88 45 45  
 
Besøg vores hjemmesider og oplev de 3 brands. 
www.andersen-furniture.dk 
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Billedtekst:  

 

Centrepiece Melbourne Park (billede fra konferencesal) 

Melbourne Park i Australien er en sportsarena beliggende i Melbourne og er især kendt for den årlige Grand 
Slam-tennisturnering. Lige midt i Melbourne Park finder man Centrepiece – et helt nyt konference- og 
eventcenter designet af NH Architecture. 

Centrepiece har et unikt arkitektonisk design og råder over 4.500m2 fordelt på 3 etager. Bygningen er omgivet 
af smukke parkområder og grønne landskaber, og det er også muligt at holde sit arrangement i tilhørende 
udendørs arealer. 
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New York (Billede under kuppel): 

Celeste Bartos Forum i New York City Public Library ligger på Manhattan i New York. 

Celeste Bartos Forum er kendetegnet ved sin 9 meter høje glaskuppel, der skaber smukke rammer for blandt 
andet bryllupsreceptioner, middage, salgsmøder og andre præsentationer.   

 


