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Vinderne af Nordic Buzz Award fundet 
Danske Roon & Rahn og svenske Formbruket vandt de to Nordic Buzz Awards, som blev overrakt torsdag 
aften på Formland-messen i MCH Messecenter Herning 
 
Roon & Rahn fik prisen for ’bedste forretningsidé’ 
Vinderbegrundelse: 
Roon & Rahn allerede har bevist deres koncepts levedygtighed, idet deres ’moodboard’, som er et fleksibelt 
og magnetisk knagesystem, er solgt i flere lande og har tiltrukket opmærksomhed trods virksomhedens 
korte levetid. Virksomheden har hele tiden nye produkter i støbeskeen. De tænker i udvikling konstant og 
har allerede næste produktlancering klar. 
 
Formbruket og Smålands Skinnmanufaktur fra Sverige vandt prisen for ’mest gennemtænkte løsning i 
forhold til lokal produktion’. 
Vinderbegrundelse:  
Formbruket tør lave dyre og unikke produkter; højkvalitetsmøbler i træ og læder, som forarbejdes og 
produceres lokalt i Småland.  
 
”Roon & Rahn har en strategisk tilgang til udvikling af deres virksomhed og lytter meget til brugerne, 
hvorefter de retter produktet til. De honoreres derfor for deres evne til nytænkning. Formbruket skaber 
win-win-samarbejde med lokale producenter og opbygger dermed nye forretningsmuligheder i deres 
nærmiljø,” forklarede direktør Betina Simonsen, da hun overrakte vinderne de to priser på vegne af 
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, som står bag Nordic Buzz i samarbejde med en række 
partnere. 
 
Nærmere oplysninger hos  
Direktør Betina Simonsen, tlf. 29 36 00 90, e-mail: Betina@innonetlifestyle.com 
Projektleder Annette Spicker Bruhn, tlf.: 3029 4820, e-mail: annette@innonetlifestyle.com 
 
De to vindervirksomheder er på Formland-messens Nordic Buzz-område til og med på søndag d. 16. august. 
Vi er gerne behjælpelig med at formidle kontakt til vinderne. 
 
 
Nordic Buzz understøtter små kreative virksomheders forretningsudvikling ved at koble ejerne med professionelle mentorer.  
Læs mere om baggrunden for Nordic Buzz her: http://innonetlifestyle.com/wp-content/uploads/2015/08/2015-08_Nordic-Buzz-
klar-til-%C3%A5bning.pdf 
 
Læs mere om de to Nordic Buzz Awards her: http://innonetlifestyle.com/wp-content/uploads/2015/08/2015-08_Nordic-
Buzz_Prisoverr%C3%A6kkelse.pdf 

 
 
Billedtekster: 

- Nicki van Roon og René Rahn Hansen fra Roon & Rahn. 
- Sara Rudenstam, Hillevi Magnell og Johan Stockhem fra Formbruket og Smålands Skinnmanufaktur 
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