
 

Om Sandstone: 

Sandstone er et nyt dansk makeup brand med fokus på allergivenlige og veganske ingredienser. 

Som de første tilbyder Sandstone makeup produkter med rene ingredienser, i en kvalitet som matcher de 

bedste professionelle brands. 

Sandstone er i stærk vækst og har de seneste år indgået distributionsaftaler med førende distributører i 

Danmark.  

Sandstone har en plan for opstart af eksport indenfor en kort årrække, men har besluttet at vi ønsker en 

stærkere position på det danske marked først 

For at booste væksten i Danmark yderligere har Sandstone planlagt en meget stor og vidtgående vækstplan 

for 2021. Kampagnen løber hele året, og vil indeholde en lang række salgsfremmende tiltag, både instore, 

online og events. 

Sandstone investerer en betydelig sum penge i denne kampagne, og det er derfor særdeles vigtigt at vi får 

det optimale udbytte ud af den. 

I den forbindelse søger vi rådgivning som beskrevet nedenfor. 

 

Opgave: 

Rådgivning, planlægning og sparring med Sandstones direktion og marketingmedarbejdere ift.  

koordinering af tidsplaner og aktiviteter med strategiske partnere gennem hele perioden. Formålet er at 

klæde Sandstone på til at arbejde med de store distributører, både i Danmark og internationalt. 

Dette indebærer bl.a.:  

• Rådgivning ift. valg af mixet af indsatser i relation til salgs- og marketingarbejdet. 

• Rådgivning ift. positionering i de fysiske butikker. 

• Rådgivning ift. valg af marketingværktøjer. 

• Udarbejdelse af plan, der sikrer at der løbende følges op på de delmål, der aftales i samarbejdet med de 

strategiske partnere 

• Udarbejdelse af plan, der skal sikre at den strategiske plan løbende tilpasses ift. evt. afvigelser fra den 

oprindelige plan. 

• Planlægge et design af en møderække, der sikrer fortsat konsensus om retning på den strategiske plan 

• Det vil være en fordel hvis konsulenten har indsigt i skønhedsbranchen. 

 

 

 

 



 

Kriterier der bliver positivt lagt vægt på i valget af leverandør: 

• Kompetencer 

• Pris 

• Skal kunne opstarte hurtigt 

 

Budgetramme: 

Der er afsat kr. 200.000,- til projektet. 

 

Tidsramme: 

Opgaven opstartes 1. februar 2021 og forventes afsluttet 31. august 2021. 

Vi forventer at arbejde med ovenstående opgaver i hele ovennævnte periode og forventer, at vi bruger ca. 

50 timer månedlig. 

 

Tilbudsfrist: 

Tilbud skal være Sandstone i hænde senest 15. januar 2021 kl. 12.  

 

Tilbudskrav: 

• Tilbuddet skal være på dansk 

• Tilbuddet må fylde 1 A4 side 

• Tilbuddet skal indeholde timepris og totalpris. 

 

Kontakt: 

Sandstone Scandinavia 

Lind Hansens Vej 13H 

5000 Odense C 

Att: Jesper Hansen 

Tlf: 60 88 17 27 

Mail: jkh@sandstone.pro 


