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Namn: Visa Elezi, Mathilda Björnlund, Gabriella Lindahl, Maja Karlowsky, Samar Kurdi
Vad är er affärsidé?
Vår affärsidé är att erbjuda unga trygghet i ett kompakt och stilrent format i form av
en enkel handbok som innehåller allt man behöver veta inför sin första flytt. Boken är
lättläst och har mycket bilder för att underlätta för läsaren.
Hur kom ni på er affärsidé?
Idén som vi grundar vårt företag på föddes ur ett behov som vi själva är högst bekanta
med. I skolan lär vi oss inte hur man betalar räkningar, vilka försäkringar man behöver,
eller hur man disponerar över sin ekonomi, trots att skolan lovar att förbereda oss för
livet efter studierna. Boken vi har skrivit ska ge unga den nödvändiga
kunskapen man behöver inför sin första flytt, men också förbereda för livet efter
skolan som vi alla någon gång går tillmötes.
Vår strävan efter att kunna samla all nödvändig information på ett och samma ställe
var det som förenade oss och tillsammans driver vi UF-företaget First Move UF.
Vilka är ni och vem gör vad i företaget?
Vi är fem tjejer som driver First Move UF. Våra poster är:
- VD: Visa Elezi
- Ekonomiansvarig: Mathilda Björnlund
- Marknadsföring: Gabriella Lindahl
- Inköp och produktansvarig: Maja Karlowsky
- Försäljning: Samar Kurdi
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Vad har hittills varit mest givande?
Under tiden vi utvecklade vår produkt har vi lärt oss en hel del om det vi skriver om, vilket vi anser
är jättebra då vi själva står inför att flytta hemifrån inom en snar framtid. På vägen så har vi stött
på en del motgångar som trots allt har varit väldigt givande. Vi har även tagit lärdomar av kursen
som individer, vunnit erfarenheter efter möten med olika företag, och jobbat med team-utveckling
vilket har varit väldigt viktigt för oss som grupp. Detta är någotvi tar med oss i framtiden.
Vad ser ni mest fram emot under UF-året?
Vi ser fram emot att lära oss mer om företagande och allt vad det innebär,
men också att fortsätta jobba tillsammans
som ett team och utveckla vår
samarbetsförmåga. Vi ser även fram
emot att delta i UF:s olika tävlingar!
Vad har ni för mål med
UF-året?
I First Move UF har vi flera olika mål,
både individuella och gemensamma.
Tillsammans vill vi lyckas som grupp,
att vara starka i svåra lägen, hålla ihop,
och lyfta varandra.
Som individer vill vi växa, våga kliva ut
ur vår komfortzon och verkligen förstå
hur företagsvärlden fungerar. Vi är alla
högpresterande och ett av våra flera
mål är att få det betyg vi eftersträvar.
Vi önskar givetvis också att generera en
stor vinst till slutet av UF året, men vi är
alla fem överens om att det allra
viktigaste målet är att nå ut till fler unga
och sprida väsentlig kunskap!
Något ni vill tillägga?
Vi är tacksamma att vi får möjligheten att
bli månadens UF, och vi önskar er alla
duktiga,innovativa UF-drivare ett stort Lycka till!
Kontaktuppgifter
Instagram: @firstmoveuf
Facebook: @firstmoveuf
Gmail: firstmoveuf@gmail.com

