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Vad är er affärsidé?

Vår affärsidé är en receptbok med lätta och snabblagade recept. I boken finns även måttomvandlingar
och tomma sidor där man kan skriva sina egna favoritrecept.

Hur kom ni på er affärsidé?

Vi hade ingen aning om vad vi skulle göra, men när vi satt och funderade så kom vi till slut på att vi kunde göra en receptbok. Mycket av detta är också för att vi går Matlagning som I-valskurs. Först var vi inne
på att hitta en vara att sälja vidare men ändrade oss då vi insåg att det skulle innebära höga kostnader.

Vilka är ni och vem gör vad i företaget?
Moa Augustinsson– Ekonomiansvarig
Emilia Svensson- VD för företaget
Molly E Bengtsson- Marknadsföringschef

När vi delade upp våra roller i företaget utgick vi från våra kunskaper. Emilia utsåg vi till exempel till VD
eftersom hon har lätt att fatta beslut samt är väldigt utåtriktad. Moa blev utsedd till ekonom eftersom
det är något hon både gillar och är bra på! Ansvarig för marknadsföringen blev Molly då hon har intresse
för det.

Vad ser ni mest fram emot under UF-året?

Att utvecklas och få erfarenheter om arbetslivet men även få reda på
hur det är att driva ett företag på riktigt. Självklart tycker vi också att
det ska bli väldigt roligt att få driva ett företag tillsammans med
sina kompisar och få uppleva allt det här tillsammans med dem.
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Mål med UF-året?

Det hade varit kul att ta oss till SM i Stockholm, men vi vill inte ha för höga förhoppningar.
Vårt främsta mål är att öka våra kunskaper om företagande eftersom det finns så mycket att lära sig, både
ekonomiskt men också om marknadsföring m.m.
Sen kommer vi ju ha många mål på vägen som vi kommer kämpa för att nå. Men det är ingenting vi har
kommit på än.

Hur ska marknadföra er?

Främst genom sociala medier. Men vi har också en rådgivare på Sparbanken som är marknadsföringsanvarig där, hon har gett oss mycket tips och råd om hur vi på bästa sätt kan synas. Så vi ser väldigt mycket
fram emot vårt samarbete med henne

