
Økosystem som en forretningsmodell –
Hvordan Arkivet ønsker å distribuere interiørdesign til folk flest.



Kundereisen er ikke komplett for 
eiendomstransaksjoner - siste biten 
som skaper komforten og trivselen 
mangler.





ROMA



Hvorfor er 
Connectivity viktig? 

• Kobler sammen

• Muliggjør nye løsninger

• Flere elementer kan bli 
koblet til å lage et 
økosystem. 



Kundebesatt

• Jobbe kryss-funksjonelt

• En integrert ende-til-ende struktur

• Friksjonsfrie kundereiser

• Fjerne friksjon i hele verdikjeden til økosystemet



Hva er en kundereise?



Vi er ikke et interiørarkitektkontor. Vi bygger 

teknologi for å gjøre livet enklere for hele 

økosystemet. Interiørarkitekter, kunder, 

utbyggere, meglere, næringseiendom og 

leverandører.



Kundekartlegging→ Match med designer
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Hvorfor er 
design viktig?



Kom arbeidslyst
og treng deg 
på. Her skal du 
motstand finne.



Miljøer som er estetisk utformet, 
kan forbedre vårt

• Velbehag

• Adferd

• Kognitive funksjoner

• Humør





Typiske 
forespørsler 
vi får i Arkivet



Ønsker hjelp til å innrede barnerom 
og til innredning og skap-løsning 
loftstue med inndeling av eget rom.

Vi driver og bygger hus fra 
Boligpartner, syns det er 
vanskelig å velge farger i så 
mange rom uten at det blir 
kaotisk.

Jeg skal totalrenovere bad i eldre 
bygård, og ønsker litt hjelp på 
veien.

Jeg og min kone har kjøpt et koselig hus. Vi skal gjøre litt 
oppussing og ønsker å ha noen å sparre med samt hjelp til 
å skape et helhetlig inntrykk og få litt ny inspirasjon.

Vi kjøpte et hus for ett år siden. Huset holder 
generelt god stand, men vi ønsker å 
oppgradere flere rom.



Eksempel på leveranse

Produktkollage Innkjøpsliste Oppriss av bad



Hva sier 
kundene?



For meg som er en travel
småbarnsmamma, passet det fint å kunne 
møte designer over video på kveldstid. Ida 
var veldig fleksibel på tidspunkt, og jeg fikk 
fine bilder og tips underveis i prosessen. Vil 
anbefale Arkivet til de jeg kjenner!
- Astrid

Jeg fikk god hjelp av Kamille. Alle 
detaljer og forslag var 
gjennomtenkt, innenfor budsjett, 
og kreative. Er kort og godt veldig 
fornøyd med resultatet:)
- Kari

Å få hjelp fra en interiørdesigner i 
Arkivet utgjør forskjellen på det å 
klare å gjennomføre sine 
påtenkte oppussingsprosjekt 
eller ikke.
- Ole-Jacob



Hvordan påvirker materialene 
vårt miljø, hvordan påvirker de 
materialene vi bruker miljøet?











Oppsummert

• Økosystemer som forretningsmodell kommer til å være 
den bærende forretningsmodellen i fremtiden.

• Vær kundefokusert

• Vi ønsker gjennom partnerskap å kunne tilby våre tjenester 
til deres kunder som en integrert del i deres digitale 
kundereise.

Dette for å fjerne friksjon i denne delen av kundereisen. 

Bruktbolig – Nybygg - Næringsbygg 



Interior design is making the
best possible use of available
space



Tusen takk for tiden din!

Kontakt

Martina Asplund

CEO & Co-founder Arkivet.co

martina@arkivet.co

mailto:martina@arkivet.co

