BEST OF HOUZZ DESIGN 2020
Den årlige pris, baseret på Houzz-brugernes favoritter fremhæver eksperter inden for
boligrenovering og -design med de mest populære billeder og bedste kundeservice.
København, den 14. februar 2020 – Boelskifte Interiør & Design fra København har vundet “Best
of Houzz” for Indretning & Design, Fotografi og service på Houzz®, den ledende platform inden
for boligrenovering, design, arkitektur og interiør. Boelskifte Interiør & Design rådgiver både private
og virksomheder om indretning og hjælper, når en ombygning skal lykkes indretningsmæssigt.
Bag Boelskifte Interiør & Design står indretningsarkitekt og designer Trine Boelskifte, der har mere
end 30 års erfaring med indretning, er blevet udvalgt blandt mere end 2,5 millioner aktive
eksperter inden for boligindretning, -design og -renovering. Det er de mange millioner Houzzbrugere, der afgør, hvem der vinder.
“Best of Houzz” uddeles hvert år inden for tre forskellige kategorier: Design, Service og Fotografi.
Vindere af Design-prisen er de eksperter, hvis arbejde og projekter er mest populære blandt
Houzz-brugerne. Vinderne af Service-prisen er baseret på flere faktorer, herunder antallet og
kvaliteten af kundeanmeldelser, de har modtaget i 2019. Fotografi-prisen gives til de fotografer,
hvis billeder var mest populære.
Vinderne vil få et “Best of Houzz 2020”-badge på deres profil, så de kan vise deres engagement
og professionalisme til brugerne. Disse badges gør det samtidig lettere for boligejere at finde de
bedste og mest populære eksperter inden for forskellige faggrupper og geografiske områder på
Houzz.
“Det er vores spidskompetence at inspirere dig til at finde din personlige stil, få den til at give
mening og lade den komme til udtryk i dit hjem.” (Trine Boelskifte)
“Dette års Best of Houzz-priser går til en gruppe af yderst talentfulde og servicemindede
eksperter inden for boligrenovering og -design, og vi er stolte af at fremhæve vinderne på både
hjemmesiden og app’en,” siger Liza Hausman, vicepræsident for Industry Marketing i Houzz.
“Denne pris har stor betydning, fordi den er udtryk for begejstringen blandt de mange boligejere
hos Houzz, som har hyret en ekspert til deres projekter i Danmark eller andre steder i verden.”
Følg Boelskifte Interiør & Design på Houzz https://www.houzz.dk/pro/webuser-638412/boelskifteinterioer-og-design
Boelskifte Interiør & Design forhandler møbler fra store internationale møbelfirmaer og mindre
firmaer med interessante og unikke design profiler.
Selv om stort udsyn og høj professionalisme kendetegner Trine Boelskifte, er det personlige møde
med kunderne altid i højsædet. Derfor hænder det også indimellem at Trine Boelskifte inviterer på
et inspirationsbesøg i privaten hvor hun kan vise noget af det frem, som hun mener, en kunde kan
bruge i sit eget hjem.
Trine Boelskifte er også tit at finde i diverse magasiner. Senest har hun været i Berlingske, Søndag
og Mad mod Bolig med sine unikke boligindretninger.
Om Houzz
Houzz er den ledende platform inden for boligrenovering, design, arkitektur og interiør. Platformen
giver boligejere adgang til alt, hvad de har brug for til at forbedre deres hjem fra start til slut –
både via Houzz-app’en og hjemmesiden. Uanset om der skal indrettes et lille værelse eller
opføres en stor, specialbygget bolig, sætter Houzz boligejere, boligdesign-entusiaster og
boligeksperter i kontakt med hinanden. Med den største boligdesign-database på verdensplan og
et stort antal aktive brugere, er Houzz det bedste sted for boligdesign-entusiaster at finde
inspiration, få gode råd og hyre eksperter, der kan gøre idéer til virkelighed. Hovedkontoret er
baseret i Palo Alto i Californien, mens Houzz også har kontorer i London, Berlin, Sydney, Moskva
og Tokyo. Houzz er et registreret varemærke tilhørende Houzz Inc. verden over. For mere
information besøg houzz.dk.

