"l'larknaden
saknade den här
,&

.1

innovationen
och jag såg en chans

att förverkliga
min dröm om att
starta eget."

OOff enX VÄCRADE att låta mamma lägga en frysklamp
i matsäcken. Då föddes tanken på att utveckla en
Våga tro på dig siälv

och din idd. Vackla inte när
andra ifrågasätter
din id6. Håll dis till din
ursprungsplan.
Försök att hela tiden
ta ett steg framåt. Stagnera

aldrig. Glöm inte bort att
använda media för att lansera
dina produkter. Exha

viktigt när man lanserar
en innovation.
Låt dig inte lockas
av en billigare tillverkning

utomlands. Att förlägga

"Det krävs
mod för att våga
satsa"
Hur håller man skolmatsäcken
fräsch tills den ska ätas flera
timmar senare? Den frågan
blev starten till succenErozzypack som exporterar kylmatlådor till hela världen.
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tillverkningen i Sverige
ger många vinster. Det skapar
arbetstillfällen på hemmaplan
och gör det lättare ätt
lösa problem än om
fabriken ligger på andra
sidan jordklotet.

matlåda

med inbyggd kylfunktion. zoro sade hon upp sig från sin
fasta anställning och startade Frozzypack. Ett år senare
lanserades matlådan med

§leffekt

§lfunktion i locket som har en

på max ro timmar. I dag exporteras den svensk-

tillverkade lådan till ett trettiotal länder över hela världen.
- Om jag har det här behovet, borde andra människor
ha samma behov, konstaterade Carolina Sundberg.
Till saken hör att Carolina drömt om att starta eget sedan barnsben. Nu uppenbarade sig en möjlighet.
- Marknaden saknade den här innovationen och jag

förverkliga min dröm om att starta eget.
Hon kontaktade Almi Innovation i Stockholm som
förmedlade kontakten med en konstruktör.
- De inledande två åren var de jobbigaste i hela processen. Det gick otroligt trögt att hitta rätt person.
När Stig Borgeford kontrakterades påbörjades äntligen arbetet med att rita matlådan. Det tog 10 månader
från första kontakt till första prototyp. Den stora kostnaden var att ta fram formverktyget som iådan gjuts i.
Carolina, som aldrig tidigare drivit företagr tog ett privat
banklån på en halv milion kronor för att finansiera en
oprövad innovation och starta eget. Inte alla var övertygade.
- Jag valde att säga upp mig från mitt gamia jobb och
satsade fullt ut utan att ha några garantier för att det
skulle bära. Det är klart att folk reagerade, men jag trodde verkligen på min ide.
Carolina gick sin egen väg också när det kom till tillverkningsledet. Hon valde en fabrik i Eskilstuna, trots
att tillverkningskostnaderna skulle blivit lägre i Asien.
Succdn kom snabbt. Banklånet betalades av inom ett
år. Lådan som från början inte övertygade alla är i dag patentsökt, varumärkess§ddad och mönsterskyddad.
Carolina utsågs 2o13 till årets nyföretagare. I framtiden vill
hon fortsätta attjobba hemifrån och utveckla nya produkter.
- Vem som helst som får en idd och är drivande kan
starta eget. Men det krävs mod för att våga satsa.
såg en chans att
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