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MÅLBAR vinder Danish Design Award

Vi er utroligt glade og stolte over at kunne meddele at MÅLBAR i går d. 25/11-2021 vandt
prisen som årets GAME CHANGER!
Juryen udtaler:
”Målbars softwareredskab giver møbelindustrien et nyt værktøj, der kan levere data om, hvilket klimaaftryk
forskellige designvalg efterlader. Løsningen skaber mulighed for innovation og lige betingelser, når det
kommer til sammenligning af forskellige designløsninger og produkter. Det er en kompleks opgave, som
Målbar adresserer, og som skaber mange nye muligheder gennem en praktisk og meget transparent tilgang.
Værktøjet er meget tilgængeligt og let at anvende, og så giver det mening, at produktet er skabt i Danmark,
som har en stærk møbelhistorik. Dette er en helt ny klasse af designværktøjer.”
Jakob Aaen, CCO og Co-founder, Målbar ApS udtaler:
”Vi er utroligt stolte over, at juryen bag Danish Design Award har valgt at tildele dette års GAME
CHANGER pris til os. Det turde vi ikke drømme om, da vi stiftede MÅLBAR for bare 1,5 år siden.
Anerkendelsen betyder alverden for os og giver os fornyet energi til at gøre bæredygtighedsdiskussionen
målbar og operationel! For det er netop det, vores værktøj kan: afsløre klimaeffekterne og skabe muligheder
for at reducere dem. Og det gælder ikke kun møbelbranchen. Producenter og forhandlere af brugskunst,
køkkener, messestande og tæpper har også stor gavn af vores værktøj, og på sigt kan vi udvide og udvikle det
til endnu flere brancher og regne på endnu flere bæredygtighedsparametre.
Slutteligt vil jeg udtale min allerstørste respekt for juryens visionære beslutning om at tildele en designpris
til en digital software løsning og ikke alene til fysiske produkter”
Anders Koefoed, Head of Analytics & Data og Co-Founder, Målbar ApS udtaler:
”Det er særdeles glædeligt at Danish Design Award har valgt at fremhæve et digitalt værktøj, som en
afgørende løsning i den bæredygtige omstilling af vores samfund. Vi har i udviklingen af værktøjet netop
designere som en af de primære målgrupper, da omstillingen hurtigst sker gennem nyt, ansvarligt design.
Design er en væsentlig årsag til vores behov for forbrug, så hvis designtrends kan blive bæredygtige, kan
den bæredygtige omstilling accelerere og ske af sig selv”

Kort om Målbar ApS:
Målbar har skabt et digitalt værktøj, der gør komplekse klimascreeninger af produkter muligt for alle. Med
brugen af værktøjet kan man som producent eller brand dels se det samlede klimaaftryk af sit produkt, men
endnu vigtigere se hvor i produktets livscyklus de store udledninger opstår. Det er også nemt at simulere
konsekvensen af ændringer i materialer, processer, produktionssted, transportform, emballage osv.
Læs mere på www.målbar.dk, eller kontakt os på:
Jakob Aaen, tlf. 4111 3110, jakob@målbar.dk
Anders Koefoed, tlf. 2818 5246, anders@målbar.dk

