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Vad är er affärsidé?

Vår affärsidé går ut på att tillhandahålla
Aloe Vera växter och en tillhörande folder,
med ett innehåll av enkla men effektiva
tips på användningsområden. Vi vänder
oss till den som har intresse av en trendig
växt samt vill lära sig hur man på ett
enkelt sättkan få fram naturliga hälso- och
skönhetsbringade produkter. För oss är du som kund viktig.

Hur kom ni på er affärsidé?

Vi hade en helt annan idé först, men insåg att den hade blivit för dyr att
genomföra. Så vi fick tänka om och så kom vi på detta. Efter mycket research förstod vi att det är ganska svårt att få tag på en äkta Aloe Veraväxt och då bestämde vi oss för att det är det vi ska sälja. Foldern kändes självklar att sälja ihop med växten, annars hade kunden behövt leta
upp tips på användningsområden själv, och dessutom kan man inte veta
om de verkligen fungerar.

Vilka är ni och vem gör vad i företaget?

Företaget består av Emelie Pettersson, Ida Bengtsson och Vilma Persson.
Emelie är väldigt driven och målinriktad och är därför företagets VD.
Ida är företagets ekonomiansvariga och ser till att pengarna rullar in i
företaget.
Vilma är marknadsföringsansvarig och ser till att företaget syns och hörs
på diverse sociala medier.

Vad ser ni mest fram emot under UF-året?

Vi ser fram emot att utvecklas inom företagandet och lära oss hur det är
att driva ett företag, från början till slut. Att äntligen få arbeta praktiskt
och använda oss av de kunskaper vi fått under alla år i skolan ska bli riktigt roligt.

Vad har ni för mål med UF-året?

Det stora målet är att ta oss till SM, och på vägen dit har vi satt upp små
konkreta delmål, t.ex hur många produkter vi ska sälja och hur många vi
ska nå ut till via sociala medier. Vi vill också inspirera andra ungdomar till
att starta UF-företag, för det är en otroligt stor möjlighet samtidigt som
det är jätteroligt och lärorikt!
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