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Vad är er affärsidé?
Egentillverkade budskaps-armband där kunden
själv får välja pärlor, text, siffror och utformning.
Allt för att göra det så unikt och personligt som
möjligt.
Hur kom ni på er affärsidé?
Vi kom på idén under sommarlovet -14 då vi
märkte att budskap i olika former blev en
uppåtgående trend. Vi ville ha en produkt som ger
kunden möjlighet att få någonting personligt och
unikt, tillverkad just för dem, samtidigt som man
är med och bidrar till ett välgörande ändamål.
Därför valde vi budskaps-armband, eftersom båda
har ett stort intresse för smycken.
Vilka är ni och vem gör vad i företaget?
Rebecca Borg är VD i företaget och Johanna Lagerkvist är ekonomiansvarig. Där efter har vi delat
upp uppgifterna lite, men vi gör nästan allting tillsammans
Vad ser ni mest fram emot under UF-året?
Vi ser framemot att kunna göra något som vi tycker är roligt samtidigt som vi bidrar till något
viktigt. Även att se företaget gå framåt och utvecklas samt att vi kan utvecklas som personer. Vi
hoppas på att vår produkt når ut och att försäljningen fortsätter att rulla på.
Mål med UF-året?
Vårt mål med detta UF-året är att lära oss och få en inblick i hur ett företag fungerar och drivs för
att få erfarenheter som man kan använda sig av i framtiden.
Vad det gäller Hopes & Dreams UF så vill vi nå ut till kunder runt om i framförallt Ronneby för att
få fler att få upp ögonen för vår produkt och få en fin sak till ett gott syfte.
Något ni vill tillägga?
Vi har valt att skänka 40 % av vår vinst till stiftelsen Min Stora Dag.
Det är aldrig roligt att drabbas av någon sjukdom, vem det än är som drabbas. Därför vill vi ge
iallafall sjuka barn en chans att få komma
ifrån sjukhusmiljön och bara får vara barn för
en stund. Inte vara den som är sjuk. Det är här
som Min Stora Dag kommer in. Pengarna som
de samlar in går till att uppfylla sjuka barns
önskedrömmar och där vill vi vara med och
bidra. Vi hoppas att våra kunder vill hjälpa oss
och själva vill vara med och bidra
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