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NYKDMLI NG SKONDAE FRAMCA\EAN
Det Er stihei kring designern och entrepreniiren Carolina Sundberg. Tre 6r efter starten gir hennes madiila € ryrt tilll5
lEnder samtidigt som hon kammar hem utmErkelser'

mgr htA,F{ sYK? upp en ny entreprentir i
Vendelsri pi Sridertrirn: Carolina Sundberg och

hennes foretag Frozzypack. Bakom namnet

driljer sig en psykedeliskt ftirgglad matlida,
med ett lock som hi,,ller maten sval minst sju

timmar i rumstemperatur. Ju liingre tid Iocket

fdrvaras i frysen, desto hrigre kyleffekt.

- Det dr en br4 enkel produkt som under-

Iiittar vardagen. Jag hade sjiilv behov av den

och di trinkte jag att fler borde ha det, sdger

hon.
Affiirsid6n kldcktes en januarimorgon n[r

dottern Rebecca viigrade sliipa med sig en

kylviiska med kylklampar til skolan. Efter
tankemdda tog hon beslutet att starta eget.

Ett kvarts sekel som butikschef pA Lindex var

dArmed till iinda. Trots att hon orienterar sig

efter en ny karta, si har hon n5.fta av erfaren-

heterna frin fackhandeln: hur kunder tiinker,

hur kampanjer genomfors, berflttar hon.

- Jag var liwiidd att saga upp mig. Det var

ettjdttekliv.

Ffffi fiAftfiLtf.iA SLlr€$sEFts borjade en kamp

att hitta rdtt personer. Rid och strid kom frin
Nyfriretagarcentrum och AImi Innovation
Stockholm men avgrirande var mcitet med Stig

Borgeford, konstruktor av formverktyg. Han
gjorde konstruktionsritningar och hjiilpte till

med upphandling av formverktyg och att hitta
tillverkare.

- Han trodde p& mig, pi min id6 och

jobbade utan att fakturera pi tio minader.

Utan honom hade det aldrigblivit nigot.
Ett annat viktigt ogonblick var kontakten

med inkopare pi tvi stora fdretag som visade

intresse. De blev inte kunder, men Carolina

Sundbergflck rig i ryggen avbesdket

- Magkdnslan sa att jag var pi riitt vdg'

Diirefter vigade jag satsa.

Genombrottet kom pi Formex-mdssan ett

ir efter starten. Med hjiilp av n&gra provexem-

plar fick hon napp. Flera butiker skrev order

direkt p6. miissgolvet, minns hon.

- Det Aravgdrande attfinnas medpimiissor
frir att ni ut till butiker. Icke desto mindre blev
jag fdrvinad niir matlAdan bdrjade dyka upp i
handeln.

sAfi trFTE H PA EG FirA ci EE rr.t lyckad lansering

efter att mycket tid Iagts ner pi att utveckla

produliten. Marknadsforing via hemsidan,

gratispublicitet i tidningar och kdnnedom

om produkten bland iterfdrsilljare fick efter-

frigan att ta fart.

- Jag vet att produkten har potential, men

det har gitt dver forvdntan, sdger hon.

Det drrijde inte liinge forrdn hennes

anstriingningar giorde a-.;cl Limdrkelser
har droppat in, en efter e::- :\-,- - :ler matlidan
utsedd till "Arets salr- ar lr*1=:l:get och i 5r

kom ett nytt beris da i::: i-e'.- ire"s nyfdre-

tagare.

FArska ftiretagare b-:i=.:.: i-an utanfrir
det egna landets gra::-<e:. \Ie:- C:--..iirra Sund-

berg gir mot str6m=e- :-q:-e:r gar till
250 butiker i 15 lirade:- i-.=-r : \:-rteuropa'

Den senaste offen<iser: :-- :--.c:i =oi Hong-

kong och Ryssland- \ar-e: i:;:i::1'tionen i
Eskilstuna ett alctirt r:a- :*.-- Cr-- jla Sund-

berg f6r att skapa och ki=- :--.=---saitning pA

hemmaplan.

i"tA* F$'?,{xt{ i?crAF ru::: -:e:::es entre-

pren6rskap si anar man he::-,= 3:s:nlighet.
En milmedveten, drive:: -.4--:-l:. som ser

mrijligheter, iir bra pi att ,:'.==-.-:: 
"ch 

en fena

pi att siilja.

- Pi sikt ska vi utoka p.-,:c-;r---itimentet,
ni fler marknader. Jag ha: e:: ii-g iista jag

skulle vilja ta tag i men t-- s:\l:c;: langsamt

Just nu iir det kompletteri::11:c.:',:ker som

giller.
Liirdomen hittills dr aft a-r--i ;. upp.

- Det finns si mAnga i oir=.::::igen som

inte tror pA din id6, si ge dig 1:--r- chansen,

slger hon.

Ort Vendelso

Grundare: Carolina SLo6sE- Fbba tillsam-

mans med maken.

Startlr: 2010

Affirsid6: Design och il€rrrg av en mat-

lida som hdller maten kd.

Oms5ttning: Fem miljuer hruu"

ffi Matlidan iir en praktisk radagsprodukt i

unik design.

ffi Den iir tillverkad i Srcriee-

ffi Jag ser molligheter.


