
Endnu et rekordår for OYOY Living Design
Med en firedobling af bundlinjen og en omsætningsvækst på 73 procent blev 2020 et 
rekordår for virksomheden OYOY Living Design i Herning. 

Væksten er sket på samtlige markeder, og på trods af coronakrisen er der kommet nye marke-
der og salgskanaler til, ligesom væksten i onlinesalg har taget et stort ryk. Omsætningen her 
er således også firedoblet i 2020 og specielt et ekstraordinært stærkt fjerde kvartal i 2020 har 
båret væksten. Overskuddet før skat blev 6,826 mio. kr. 

Nu ser vi frem til at få vores mange kunder med fysiske butikker tilbage på sporet. Dem har 
vi savnet og følt med,” siger adm. direktør Søren Anker Hansen og understreger, at virksom-
hedens dedikerede medarbejdere har udvist en fantastisk ånd og evne til tilpasning hele året 
igennem. 

”De har investeret mere, end man kan forvente, og uden dem, vores dygtige samarbejdspart-
nere som agenter, distributører, leverandører og allervigtigst vores loyale kunder, ville vores 
resultat ikke have været muligt.” 

”Vi er meget tilfredse med den udvikling, 
som OYOY Living Design har oplevet i 
2020. Vi ville alle gerne være den 
verdensomspændende pandemi foruden, 
men nye købemønstre har i nogle tilfælde 
begunstiget vores branche”.

Ambitiøs strategi for de kommende år – bl.a. med design til de firbenede 
i familien

OYOY Living Design har nået en solid platform, der skal sikre virksomheden vækst og videre 
udvikling med udbygning af det eksisterende kundenetværk samt nye salgskanaler.

”Vi ser på 2021 og fremtiden med stor fortrøstning. Men vi tror på ingen måde, at vi er på 
den anden side af coronakrisen endnu, og vi er derfor meget opmærksomme på risikoen for 
at opleve pludselige tilbageslag og et voksende pres på vores supply chain pga. ubalance på 
verdensmarkedet,” siger Søren Anker Hansen. 

OYOY Living Design har planer om at udvide produktporteføljen med design til de kære firbe-
nede familiemedlemmer. Desuden vil fremtiden også byde på flere design collabs, hvor man 
udvikler nye produkter med eksterne designere og arkitekter. Specifikt vil fremtiden bringe 
flere møbler. På designfronten er der, ifølge kreativ direktør Lotte Fynboe, blevet arbejdet 
målrettet med at finde ind til kernen af virksomhedens design-DNA.

OYOY Living Design er repræsenteret af mere end 

2500 forhandlere i mere end 50 lande rundt om i verden.

"Our Memories design Homes”

“I designprocessen arbejder vi med det 
legende udtryk, simple former, farver og nøje 
udvalgte materialer. Ofte tager designet afsæt 
i barndomsminder, der fortolkes på ny, for at 
passe ind hos den moderne skandinaviske 
familie,” siger Lotte Fynboe.
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