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Skola: Aspero idrottsgymnasium i Karlskrona
Program vi driver UF i: Ekonomiprogrammet
Namn: Lucas Mattson, Johan Juliusson och Lukas Karlsson

Vad är er affärsidé och hur kom ni på den?
Träningsintresset ökar för fler och fler människor i dagens samhälle. Men ett
problem återstår, var ska man förvara sina värdesaker. Idén kom upp när vi pratade om att
förvaring av sina värdesaker under träning är ganska knöligt. Därför tänkte vi att man kan
göra en liten, stilren och händig väska som man sätter fast på sin
vattenflaska, shaker eller handled om man skulle föredrar det. Vår produkt kommer hjälpa
och göra det smidigare för många ungdomar som föredrar att ha med mobilen under
träningen eller för äldre så de kan ha full koll på sina värdesaker.
Vilka är ni och vem gör vad i företaget?
Lucas Mattsson, VD och ekonomiansvarig
Lucas sköter bokföringen, jobbar med budgetar och ansvarar för att det alltid finns ett mål
att sträva efter.
Lukas Karlsson, marknadsansvarig.
Lukas har stenkoll på marknaden för vår produkt. Han jobbar med marknadsföring och
planerar montrar i världsklass.
Johan Juliusson, försäljningsansvarig.
Johan har ansvaret att skapa goda relationer med våra kunder genom samtal och möten.
Han har extremt bra koll på produkten och dess innebörd.
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Vad har hittills varit mest givande?
Det som har varit mest givande hittills är såklart UF-Mässan i Ronneby. Där fick vi öva på allt från
sälj till kundkontakt och marknadsföring genom vår monter.
Vilka lärdomar har ni fått med er under UF-året?
Det som vi har dragit mest
lärdom av är hur det är att
vara företagare på riktigt.
I början av året kunde vi
inte föreställa oss alls hur
det skulle vara att driva UF.
Nu har vi lärt oss många
olika bitar som budgetering,
bokföring, marknadsföring
och säljstrategier.
Vad har varit det bästa
med att driva UF-företag?
Det absolut bästa med UF
året har varit att testa på det
riktiga företagandet. Träffa
nya människor, både
företagare och privatpersoner
och försöka sälja vår produkt.
Några tips till framtida
UF-företagare?
tre tips till framtida UF-elever
• Börja tidigt med afffärsidén
• Öva, öva, öva SÄLJ
• Ha kul och njut av året, för det
är riktigt spännande
Kontaktuppgifter
Facebook: Pocket In Socket UF
Tel: 0768-798 976
Mail: pocketinsocket_uf_hotmail.com

