Star Bars UF
JANUARI 2016

Vilka är ni och vem gör vad i företaget?

Madelene Hafif - Företagsledare/VD och inköpsansvarig
Ronja Lundbergs - Ekonomi-, marknadsförings- och försäljningsansvarig
Madelene Hafif tilldelades rollen som VD i företaget eftersom hon ses som hjärnan bakom vår idé
då hon kom på produktidén. Hon är även en väldigt positiv, kreativ samt organiserad person vilket
är bra egenskaper för en VD. Madelene är dessutom inköpsansvarig eftersom hon är duktig på att
hitta bra råvaror till bra priser.
Ronja Lundbergs är företagets ekonomiansvarig eftersom hon är en väldigt ambitiös och noggrann
person samt duktig på att räkna. Ronja är även marknadsföringsansvarig och försäljningsansvarig i
företaget eftersom hon är social och gillar att knyta kontakter.

Vad är er affärsidé?

Star bars affärsidé är att tillverka goda, hälsosamma och näringsrika energibars som får din kropp
att jubla. Våra bars är helt ekologiska, gluten- och laktosfria samt raw-klassificerade. Vi vänder oss
till er som vill få ett hälsosammare mellanmål och därmed på sikt ett mer hälsosamt liv!

Hur kom ni på er affärsidé?

Båda vi två är väldigt intresserade av kost och hälsa och det kändes därmed naturligt att vårt UF-företag skulle inrikta sig på det. Vi ville skapa ett snabbt, gott men ändå riktigt hälsosamt mellanmål,
då vi kände att det saknades på marknaden. Att hitta ett gott mellanmål som inte innehåller massvis av tillsatser och onödigt mycket socker är ofta svårt. Hemmagjort är i de allra flesta fall det bästa
alternativet, men många känner kanske att de varken har tid eller ork med att själva ställa sig och
baka. Detta problem har då lagt grunden för vårt företag Star bars. Vi anser att en människas hälsa
och välmående är det absolut vikigaste som finns!

Vad ser ni mest fram emot under UF-året?

Att lära sig hur det är att driva ett företag med allt vad det innebär. Vi känner redan att det varit
mycket lärorikt och vi hoppas att vi kommer få fler lärdomar och erfarenheter som vi kan ha nytta
av resten av livet. Om vi ska nämna en mer specifik händelse så måste vi säga att vi ser mest fram
emot UF-mässan i mars, då den förmodligen kommer vara väldigt givande på många sätt. Förhoppningvis kommer den ge oss ännu mera erfarenheter och kontakter vilket kan vara mycket bra
inför framtiden!

Mål med UF-året?

Förutom att givetvis lära oss om företagande har vi satt upp ett ekonomiskt mål vilket är att göra en
tillräckligt stor vinst för att finansiera våra studentmössor. Ett annat mål är såklart att vinna någon
tävling och därmed ta oss till SM!
En viktig vision med vårt företag är att inspirera och uppmuntra folk till att leva ett hälsosammare
liv. Vi vill vara delaktiga i arbetet mot en förbättrad folkhälsa!

Hur kommer man i kontakt med er?

Man kan nå oss via vår facebooksida https://www.facebook.com/Star-bars-UF1682296475327046/?fref=ts som vi uppdaterar kontinuerligt. Här kan man få reda på nyheter,
erbjudanden, tävlingar m.m! Det går även bra att kontakta oss via vår mail starbarsuf@hotmail.
com. Vill man köpa våra bars så tar vi emot beställningar och möter upp kunden på bestämd plats.
Vi tar ingen extra avgift för leverans. Ni kan även gärna lägga till oss på snapchat (starbarsuf) för
mer dagliga och spontana uppdateringar från vårt företag.

Kontaktuppgifter
Facebook: Star Bars
Mail: starbarsuf@
hotmail.com
Snapchat: starbarsuf

