


OM OSS
Vi är ett företag med en samlad erfarenhet som sträcker sig  
långt längre tillbaka än till företagets födelse 2014.

Vi levererar prisvärda kampanjer och produkter av hög kvalitet 
och vid rätt tidpunkt. Only Design jobbar med varumärken som 
agenter eller återförsäljare till presentreklammarknaden inom 
B2B.

Våra kunder förväntar sig det bästa och vi väljer därför våra  
varumärken med stor omsorg.



Respekt 
Vi respekterar mänskliga rättigheter och 
tar ansvar för miljön och vår omvärld. 
Vi visar respekt för våra medarbetare, 
kollegor,affärspartners och andra 
intressenter. 

Engagemang 
Vi känner stolthet över våra kollegor,  
vårt företag, våra leverantörer och det vi  
levererar. Viljan att lyssna, lära och hjälpa 
varandra genomsyrar vårt arbete. Ett gott 
samarbete och en trevlig miljö ökar 
arbetsglädjen och bidrar till en arbets-
plats där vi alla trivs.

Kunden i fokus 
Vi sätter alltid kunden i fokus och  
utvecklar vår affär efter kundens behov 
och önskemål. I takt med samhällets  
utveckling och trender ligger vi steget 
före och skaparlösningar för framtiden.



HÅLLBARHET 
& ANSVAR
Sedan starten har Only Designs ledord varit kvalité till rätt pris. Kvalité 
handlar inte enbart om nöjda kunder utan vi värnar om hela försörjnings-
kedjan inklusive våra anställda och leverantörer. Vi arbetar kontinuerligt för 
en bra arbetsmiljö för våra anställda där arbetsförhållandet ska vara tryggt, 
säkert och följa alla bestämmelser.

Vår produktion utomlands har rutiner för hur vi kan säkerställa krav på 
att våra produkter tillverkas med hänsyn till goda arbetsförhållanden och 
mänskliga rättigheter. Innan ett nytt samarbete görs ser våra tillverkare och 
leverantörer till att göra bakgrundskontroll där dem besöker leverantören 
och deras fabrik samt gör regelbundna uppföljningar och kontakter för att 
kontrollera att våra krav på arbetsförhållandet, mänskliga rättigheter  
och kvalité uppfylls.



MILJÖ
Vi jobbar mycket med vår försörjningskedja för att optimera transporter och hur vi 
förpackar våra produkter utan att tumma på säkerhet och kvalité. Restavfall från 
emballage återvinns och i ett tidigt skede försöker vi påverka val av råvaror, både 
för produkt och förpackning.

Vi strävar alltid att förbättra vårt sätt att arbeta och ser ofta över hållbara  
alternativ för att minska påverkan på vår miljö.

Våra kataloger trycks med FSC Standard. Denna standard garanterar att inga träd 
från miljö skyddade områden används. Cool Collection levereras i återanvända 
kartonger tillsammans med nedbrytbart plastmaterial som förpackningsmaterial.



SERVICE
Vi vill gärna hjälpa er att öka försäljningen genom våra 
välkända varumärken & bra service. För att underlätta våra 
kunders arbete kan vi erbjuda fantastiska kampanjer,  
specialanpassade reklamblad, skyltning i utställning, bilder 
till era hemsidor, prover mm.

Vi följer gärna med er på slutkundsbesök hos större bolag/
organisationer och visar bredden & fördelarna med våra 
varumärken.

Vi erbjuder:

• Personlig service

• Gratis digitalt korrektur

• Kvalitetsprodukter

• Snabba leveranser

Tveka inte att höra av er!



Only Design i Bara AB 
Flaggskeppsgatan 10 

211 14 Malmö

info@onlydesign.se 
040-218 055


