
SNITSIG Trädgård & Landskap i Viken, Skåne
Vinnare av ‘Best Of Houzz 2017’

Över 40 miljoner unika användare nominerade de bästa arkitekterna, 
bygg-, renoverings- och designexperterna i Sverige och världen över.

Viken, 18 januari 2017 – SNITSIG Trädgård & Landskap i Viken, 
Skåne har vunnit “Best Of  Kundservice” på Houzz®, världens ledande 
plattform för hem och design. Den här 13 år gamla firman som är 
verksam inom trädgårdsdesign har valts ut, av 40 miljoner unika 
användare som utgör Houzz community, bland en miljon experter på Houzz. 

‘Best of Houzz’ hålls årligen och ges ut i följande tre kategorier: Design, 
Kundservice och Fotografi. Designvinnarnas arbete har varit de mest 
populära projekten bland Houzz 40 miljoner användare under 2016. 
Utmärkelsen i kundservice är baserat på flera faktorer; antal omdömen såväl 
som kvaliteten på omdömena som företaget har fått under 2016. 
Fotograferna inom inredning och arkitektur vars bilder har varit populärast på 
Houzz vinner fotopriset. En ‘Best of Houzz 2017’-ikon kommer automatiskt 
synas på vinnarnas profiler, och visar på deras konsekventa engagemang och 
enastående arbete. Denna ikon hjälper bostadsägare att identifiera populära 
och duktiga experter på olika platser runt om i landet på Houzz.se. 

SNITSIG sysslar med professionell grön rådgivning – Formgivning - 
Detaljerade helhetslösningar för utemiljö, framför allt för 
privatpersoner. 

“Vi är otroligt glada att kunna ge denna utmärkelse, ‘Best of Houzz’, till 
denna grupp av fantastiska experter, inklusive SNITSIG Trädgård & 
Landskap AB,” sa Marcus Hartwall, Nordenchef på Houzz. “Samtliga har 
utpekats som enastående inom sitt arbetsområde av vårt egna community 
som utgörs av bostadsägare och designentusiaster, som fått hjälp att 
förverkliga sina designdrömmar.”

Följ SNITSIG Trädgård & Landskap AB på Houzz https://
www.houzz.se/pro/snitsig/snitsig-traedgaard-och-landskap-ab

Om SNITSIG Landskap & Trädgård:

”Med lyhördhet, kunskap och känsla för stil utvecklar jag dina 

http://www.houzz.com


visioner så att det blir estetiska och genomförbara projekt- som 
också fungerar”, säger Karin Malmberg på SNITSIG.

Om Houzz

Houzz är världens ledande plattform med fokus på design, inredning, 
arkitektur och renovering där bostadsägare letar efter aktörer inom hus och 
hem för sina projekt. Med den största databasen av bostadsägare i världen 
har Houzz skapat ett unikt visuellt community där designdrömmar blir till 
verklighet med hjälp av alla experter världen över. Houzz har sitt 
huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien, men även internationella kontor i 
London, Berlin, Sydney, Moskva och Tokyo. 

Houzz och Houzz logotyp är ett registrerat varumärken som tillhör Houzz Inc. 
över hela världen. För mer information, besök houzz.se.
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