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Så blev vi digitala
nomader
Läs mer om vår resa som digitala
nomader, varför vi beslutade oss
för att starta eget och vilka
motgångar vi stött på längs
vägen. 

1

Intervju: Nation of
NMDS 
Vi intervjuar Ronnie Bergh från
Nation of NMDS, ett företag som
säljer accessoarer anpassade för
digitala nomader och personer på
språng. 

Distansjobben som
betalar lika bra som
vanliga jobb

Vi listar 13 jobb som går att utföra på
distans och som betalar minst lika bra
som ett "vanligt" jobb - eller till och
med bättre. 

Hur du kommer på ett
bra företagsnamn

Ett bra företagsnamn kan ha en stor
inverkan på verksamhetens framgångar.
Här samlar vi några värdefulla tips på hur
du kommer på det perfekta namnet. 

På omslaget

Alexandra Eriksson och
Marcello Rongione vid ett
heligt tempel i norra Bali. 

Vi är stolta över att kunna presentera det första numret av vår e-tidning Entreprenören! Vi har slitit
hårt med detta nummer för att göra det så bra som möjligt. Här kommer du att få läsa spännande
artiklar och guider inom allt som har med företagande och entreprenörskap att göra. Vi bjuder även
på ett inslag om oss själva där vi berättar mer om hur vi blev digitala nomader och en spännande
intervju med varumärket Nation Of NMDS. Vad roligt att du vill vara med oss i uppstarten av något
helt nytt! Vi hoppas att du kommer att gilla innehållet i denna e-tidning. 

Bildkälla: Privat. Balkong i
Kuala Lumpur, Malaysia.
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DIGITALA
NOMADER

VARFÖR VI BLEV

Vi som driver Entreprenören.nu och ger ut tidning heter
Alexandra och Marcello. Vi är ett par som valde att säga upp oss

från våra jobb och testa livet som digitala nomader. I detta
uppslag kan du läsa mer om oss och vår resa. 
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Bildkälla: Privat. Vattenfall i Bali.



Det var för drygt
fyra år sedan som
jag, Alexandra,
och min pojkvän
Marcello valde
att lämna
hamsterhjulet för
att bli digitala
nomader. 
Sedan dess har mycket hänt – vi har
bland annat startat webbplatsen
Entreprenören och i detta första
nummer av vår alldeles egna tidning vill
vi dela med oss av vår resa. Kanske kan
den inspirera dig att också våga ta
steget mot ett liv som egenföretagare.

Jag har aldrig gillat ”vanliga” arbeten.
Det märkte jag framför allt när jag
flyttade till Stockholm och febrilt letade
efter jobb för att kunna betala hyran. 

Medan Marcello studerade webbdesign
arbetade jag som receptionist på ett
stort företag  i Stockholm city. 
Även om arbetet var betydligt bättre än
de jag hade haft tidigare – servitris på
en restaurang i Gamla Stan och
butikspersonal på en modekedja – var
det fortfarande långt ifrån vad jag ville
göra. 

SIKTADE PÅ FREDAG -
VARJE MÅNDAG
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Bildkälla: Privat. Rapallo, Italienska rivieran.



Som receptionist är utvecklingsmöjligheterna
trots allt relativt små. Dessutom arbetade jag
via ett bemanningsföretag, så lönen var långt
ifrån den bästa. 

Varje måndag längtade jag till fredag. Varje
fredag och lördag var jag lycklig och levande.
Varje söndag bävade jag för måndag. Så här
fortsatte det vecka efter vecka. Livet kändes
bara mer och mer färglöst. Jag insåg till slut
att det inte kunde fortsätta så här. 

Bildkälla: Privat. Drönarbild ovanför Valetta, Malta. 

"JAG VILL SÄGA UPP MIG"

När mitt uppdrag som receptionist plötsligt
avslutades frågade min handledare om jag
kunde börja på ett nytt arbete måndagen
därpå. Jag tänkte på det under dagen och
insåg att jag inte kunde tacka ja. Istället valde
jag att säga upp mig. Och jag kommer aldrig
glömma den lättnad jag kände efter att ha
gjort det. 

Några dagar senare  kom Marcello hem och
berättade att han skulle vilja göra sin praktik
på Malta, en solig Medelhavsö strax söder om
Sicilien. 

Han hade nämligen haft kontakt med ett
svenskt SEO-företag som huserade på Malta
och berättade att företaget även var
intresserade av skribenter. 

Eftersom jag alltid älskat att skriva hade han
berättat om mig för SEO-företaget som gärna
ville se några testartiklar. Tanken på att
kunna tjäna pengar på att skriva - och att
dessutom kunna göra det på Malta - var
fantastisk. Det var alltså inte svårt att tacka ja
och börja leta efter ett boende.  
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Bildkälla: Privat. Blue Lagoon, Malta. 



"JAG BLEV FÖRTROLLAD AV
LIVSSTILEN. ALDRIG FÖRR HADE JAG
KÄNT SÅN FRIHET OCH LYCKA, TROTS

ATT JAG ARBETADE HÅRDARE ÄN
NÅGONSIN."

LIVET PÅ MALTA

Efter några dagars letande och ett flertal
samtal fram och tillbaka med en
mäklare på Malta hade vi hittat det
perfekta boendet. En stor, ljus lägenhet i
den charmiga fiskebyn Msida. Kort
därefter gick ”flyttlasset” - det vill säga
det som fick plats i två stora resväskor. 

Livet på Malta var underbart.
Visserligen jobbade jag fortfarande åt
någon annan, men för första gången fick
jag testa att arbeta platsoberoende. Även
om det fanns ett kontor tillgängligt fick
vi komma och gå som vi ville.

Vi blev helt enkelt förtrollade av
livsstilen. Aldrig förr hade jag känt sån
frihet och lycka, trots att jag arbetade
hårdare än någonsin. 

Det SEO-företag vi arbetade åt på Malta
var det som inspirerade oss att starta
eget. Vi hade bekantat oss med
marknadsföringsformen affiliate
marketing och insåg att det var precis
vad vi ville arbeta med, fast denna gång
åt oss själva – inte åt någon annan. 

Vi började planera vår nya hemsida och
kontaktade en lokal webbutvecklare för
att få hjälp. Processen tog sin lilla tid,
men inom några månader hade vi vår
alldeles egna hemsida och det var dags
att börja tjäna pengar på
affiliatemarknadsföring. 

Till en början gick allt som planerat. Jag
skrev artiklarna och Marcello
fokuserade på SEO-arbetet. Trafiken
(och intäkterna) ökade snabbare än vad
vi hade trott och inom loppet av bara
några månader hade vi några tusen
besökare på webbplatsen. Men sedan
hände något vi inte hade väntat oss.

DAGS ATT STARTA EGET

Extra soliga dagar kunde vi
ta ledigt och ta båten till
Blue Lagoon, hyra en
moped och utforska den
gamla medeltidsstaden
Mdina eller åka till St.
Peters pool och sola på
klipporna. På kvällarna
gick vi långa promenader
längs vattnet, gick på bio i
Valetta och åt på mysiga
restauranger. 

Bildkälla: Privat. Drönarbild över Blue Lagoon, Malta. 
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Eftersom vi främst arbetade med
sökmotoroptimering – det vill säga att
optimera innehållet efter sökmotorernas (i
det här fallet Googles) rankningsfaktorer –
fanns det alltid en risk för nya
algoritmuppdateringar som kunde påverka
våra positioner. Och det var just det som
hände oss. 

I samband med en av Googles största
uppdateringar hittills – Mobile First Indexing
(som innebär att sökmotorn prioriterar
mobilversionen av hemsidan innan desktop-
versionen) – tappade vi värdefulla positioner.
Vår webbplats hade nämligen mycket dåliga
värden i mobil, vilket var något vi inte alls
hade lagt fokus på. Ett misstag som blev
mycket kostsamt. 

Inom loppet av bara några veckor hade vi
förlorat en stor del av vår trafik, vilket såklart
påverkade våra inkomster. Vi gjorde vad vi
kunde för att lösa problemet, men det blev
helt enkelt för kostsamt samtidigt som det tog
alldeles för lång tid. Webbplatsen var kodad
på ett sätt som i princip skulle göra
”reparationen” dyrare än att bygga en helt ny
hemsida.

TAPPADE VÄRDEFULLA
POSITIONER

Så där stod vi med en hemsida vi spenderat
mängder av tid och pengar på som vi inte
hade möjlighet att rädda. Vi var tillbaka på
ruta ett och funderade på vad vi skulle göra
nu. Så vi valde att göra det mest uppenbara –
att börja med en helt ny hemsida. 

För att hålla nere kostnaderna tog vi hjälp av
webbutvecklare i Asien och hittade en bra
webbyrå med kunskaper inom både design
och SEO. 

TILLBAKA PÅ RUTA ETT -
MEN MÅNGA KUNSKAPER
RIKARE

När vi startade vår första hemsida hade vi
främst fokuserat på designen, men denna
gång hade vi lärt oss av våra misstag och
visste precis vad vi skulle be våra
webbutvecklare om. Vi tog alla våra lärdomar
och använde dem för att bygga upp en ny och
bättre webbplats. 

VÅGA VINNA -  OCH FÖRLORA
Idag arbetar vi fortfarande med hemsidan jag
berättade om ovan, men vi har även startat
flera andra projekt. Ett av dem är
Entreprenören.nu, som faktiskt startade som
ett sidoprojekt, men som idag är en stor del
av vår verksamhet. 

Bortsett från det driver vi även en egen
contentbyrå där vi hjälper både små och
medelstora företag med content writing,
sökordsanalyser och mycket mer.

Genom åren har vi fått mängder
av erfarenheter och kunskaper,
mycket tack vare de många
misstag vi har gjort. Även om
det då och då varit tufft – vilket
det är än idag – har varje
utmaning varit värt det.

Vi har aldrig jobbat hårdare, men vi har också
aldrig varit lyckligare. Bara genom att våga
har vi utvecklat sidor hos oss själva vi inte
visste fanns och vi har så roligt tillsammans.
Att starta något eget och se det växa är en
fantastisk känsla – och att kunna utforska
världen samtidigt gör det hela ännu bättre.
Sedan vi började arbeta digitalt har vi
utforskat stora delar av världen, bland annat
Malaysia, Indonesien och Italien.  

Jag hoppas att du fått en bättre bild av oss och
att vår resa på något sätt kan inspirera dig.
Kom ihåg – för att vinna måste du vara redo
att förlora. 
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MÅNADENS
INSPIRATION
Låt dig inspireras av andra! Varje
månad väljer vi ut och berättar mer
om en inspirerande person som vi
tycker förtjänar lite extra
uppmärksamhet. 

N O M A D I C   |   2 4

70-ÅRING ROR ÖVER ATLANTEN
- OCH SAMLAR IN 1,4  MILJONER
DOLLAR TILL ALZHEIMER-
FORSKNING

Frank Rothwell, en 70-årig farfar, har
framgångsrikt rott över Atlanten – och samtidigt
lyckats samla in närmare 1,4 miljoner dollar till
Alzheimer-forskning. Rothwell tillägnade
utmaningen sin svåger Roger som gick bort i
Alzheimer under tiden Frank var till havs.

Resan krävde 18 månaders hård träning och det
tog 8 veckor för Rothwell att ta sig från
kanarieön La Gomera till ön Antigua i Karibien.
Så här säger Rothwell efter att ha korsat
mållinjen: 

”Jag påbörjade resan i
december med målet att
samla in 1 miljon pund till
Alzheimers Research UK, men
jag trodde aldrig att jag skulle
klara det. Utmaningen var
ibland riktigt tuff med enorma
vågor och stor saknad efter
min fru Judith. Men oavsett
hur utmattande det var, var
det helt värt det.”

Bildkälla: Alzheimer’s Research UK
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För många är möjligheten att jobba hemifrån
en stor dröm. Tyvärr har det inte alltid varit
ett populärt koncept bland arbetsgivare. Men
under det senaste året, och troligen för en
lång tid framöver, har distansarbete varit ett
sätt att begränsa spridningen av Covid-19. 

Genom att arbeta på distans får du möjlighet
att bestämma över ditt eget arbetsschema. På
så sätt kan du få mer tid över till familj och
intressen. 

Här listar vi förslag på 13 distansarbeten som
kan generera lika bra inkomster som
traditionella arbeten – eller till och med
bättre. 

BLI  AFFILIATE

Affiliate marketing är en
marknadsföringsstrategi som går ut på att du
gör reklam för andra företags tjänster eller
produkter. Du får betalt varje gång en
besökare klickar sig vidare till företaget från
din hemsida och gör ett köp. Betalningen
varierar beroende på vad som säljs – den kan
antingen vara fast eller procentuell. 

DISTANSJOBB SOM BETALAR
LIKA MYCKET SOM ETT VANLIGT
JOBB (ELLER MER)1313

Om du vill börja med affiliate marketing kan
det vara en god idé att gå med i ett nätverk
som samlar olika annonsörer, till exempel
Tradedoubler, Adtraction, Adrecord eller
AWIN. 

ANIMATÖR
Om du är en kreativ och konstnärlig
person kan du alltid ta uppdrag som
frilansanimatör. Här arbetar du med att
skapa animationer och visuella effekter för
olika typer av medier – film, video eller
spel. Eftersom arbetet sker via datorn är
det inga problem att arbeta hemifrån. 

Bildkälla: Freepik

Bildkälla: Freepik
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BAGARE,  KOCK ELLER
MATLEVERANTÖR

Om matlagning är din passion kan du enkelt
starta en cateringfirma eller bli en personlig
kock. Varför inte testa idén på grannar och
vänner? Blir du godkänd kan du sälja dina
tjänster online, på marknader eller leverera
till din lokala butik. Hemlagat uppskattas
alltid. 

RÅDGIVARE

Låt inte dina kunskaper eller erfarenheter
glömmas bort. Överväg istället att dela med
dig av dem till andra mot en viss betalning.
Du kan till exempel vara rådgivare åt startups,
mindre företag eller organisationer.

INSTRUKTÖR

Är du träningsintresserad? Har du kunskaper
inom hälsosam matlagning? Spelar du något
instrument? Tro det eller ej men det finns
många som är villiga att betala en slant för att
ta del av det du vet och kan, oavsett om det är
personligen eller online. 

LÄRARE ONLINE

Är du en lärare som önskar ett mer flexibelt
schema eller som bara vill dryga ut lönen? Då
kan du alltid erbjuda privatlektioner, till
exempel via Skype. Besök gärna Allakando
eller Studybuddy för mer information. 

CONTENT WRITER

Om du har förmågan att uttrycka dig i skrift
har du goda möjligheter att arbeta som
content writer. Många företag i olika storlekar
är i behov av innehåll till sina hemsidor.
Behärskar du dessutom ytterligare ett språk
är dina möjligheter att hitta jobb ännu större.  

Bildkälla: Pexels
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GRAFISK FORMGIVARE

Allt fler företag behöver hjälp med
utformning av logotyper, hemsidor och
webbsidor. Är du certifierad inom området är
det relativt enkelt att hitta uppdrag – och
dessutom tjäna en bra lön. 

SOCIAL MEDIA MANAGER

Närvaro på sociala medier kan ha en stor
effekt på företagets lönsamhet och
förtroende. Samtidigt är det långt ifrån alla
företag och organisationer har möjlighet att
sköta sina konton på sociala medier. Som
social media manager hjälper du företag,
stora som små, att etablera sig på de
vanligaste sociala plattformarna. 

VIRTUELL ASSISTENT (VA)

Små och medelstora företag har sällan de
ekonomiska förutsättningar som krävs för
att anställa en person som enbart sköter
marknadsföring och PR. Här kan en virtuell
assistent vara ett smidigare – och framför
allt mer kostnadseffektiv - alternativ. 

Som virtuell assistent tar du hand om allt
från företagets webbplats till nyhetsbrev
och e-postutskick. Du kan dessutom ta bra
betalt för dina tjänster – upp emot 300 – 500
kronor/timmen, beroende på hur erfaren
du är.  

KUNDTJÄNST 

Oftast utförs kontakter med företag via chatt
eller e-post. Är du välbekant med företagets
produkter eller tjänster kan ett sådant jobb
utföras hemifrån. Dagens teknik erbjuder
olika digitala tjänster som underlättar
kontakterna med kunderna, till exempel
samtal via datorn eller direktkoppling till
din telefon. 

SKRIBENT

Detta förslag är till dig som älskar att skriva
och är pedantisk när det gäller grammatik och
stavning. Möjligheterna är oändliga – från att
skriva egen e-bok till att vända dig till en
tidning, organisation eller blogg. 

YOUTUBE

Är ditt liv fullt med spänning och äventyr?
Har du något att lära ut? Vänta inte – starta en
egen kanal på YouTube och börja dela
information, råd, bilder och videos med
resten av världen. 

Om inte finns det alltid företag i behöv av
någon som kan hjälpa dem att komma igång
med sina videoinslag. 

Bildkälla: Freepik 
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5 SÄTT FÖR ATT GÖRA EN
MARKNADSUNDERSÖKNING

Fokusgrupper är en välbeprövad och populär datainsamlingsmetod som kan ge
viktiga insikter om en produkt, tjänst, behov eller åsikter. Den går ut på att du
bjuder in en grupp människor och frågar dem olika frågor eller låter dem testa
produkter. Deltagarna till fokusgruppen väljs ut baserat på vissa kriterier,
exempelvis ålder, kön, demografi, intressen eller yrke.

Idag finns det olika verktyg som gör det möjligt att identifiera vilka ämnen som trendar på sociala
medier och att hitta de ämnen som är relevanta för undersökningen. Det går exempelvis att ta reda
på när och hur olika varumärken nämns i sociala medier samt vad konsumenter säger om
produkterna eller tjänsterna.

Att lyssna och analysera det som sägs i sociala medier är en bra metod för att få tillgång till en
relativt stor mängd data. Informationen är dessutom ofiltrerad eftersom användarna inte vet att
deras delningar, inlägg och kommentarer kommer att användas i marknadsundersökningar.

Marknadsundersökningar hjälper företag att förstå sin målgrupp och hur marknaden ser ut. Här
kan du läsa mer om 10 metoder som du kan använda dig av för att göra en marknadsundersökning.

 

FOKUSGRUPPER

SOCIALA MEDIER 

Tips! 
På Entreprenören.nu

kan du läsa hela guiden,
då detta enbart är en

förkortning.
 
 

Bildkälla: Pexels 
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Enkätundersökningar är en samling
frågor som ges till ett antal människor.
Enkäten kan utformas på många olika sätt
och kan till exempel genomföras per
telefon, via ett onlineformulär på en
hemsida eller via mejl.

Frågorna i enkäten
kan du utforma på
olika sätt. De kan till
exempel bestå av
öppna respektive
slutna frågor eller en
blandning av dessa. 

Enkäter är en billig och relativt enkel
metod för att göra
marknadsundersökningar. De är
mångsidiga och kan genomföras på
många olika sätt. Dessutom är det lätt att
hitta många människor inom
målgruppen, exempelvis genom sociala
medier, och det finns många billiga
enkätverktyg som är enkla att använda. 

ENKÄTER

I en intervju ställs frågorna direkt till
deltagaren. Det kan antingen ske face-to-
face eller i form av en telefonintervju. 
Intervjuer är mer personliga och kan ge
mer detaljerade och djupa svar. 

Det är även möjligt att klargöra vissa
frågor eller ämnen om det är något som
inte är tydligt för deltagaren. Personen
som intervjuar kan se hur deltagaren
reagerar och har möjlighet att få djupare
insikter i hur deltagaren tänker och
känner. 

INTERVJUER
OBSERVATION

Observation, även kallad strukturerad
observation eller beteendeobservation, är en
undersökningsmetod som går ut på att iaktta ett
beteende direkt, till skillnad från att exempelvis
fråga efter det i enkäter. 

Den här metoden går ut på att observatören är en
fluga på väggn och observerar människors
beteende i en naturlig eller kontrollerad miljö.
Observationer är särskilt lämpliga inom handeln
där kundbeteenden kan studeras olika dagar,
säsonger, tid på dygnet samt vid reor och andra
särskilda händelser. 

Bildkälla: Pexels 
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"KAN BINDA ÖVER 300
KG KOLDIOXID PER
KUBIKMETER, VILKET
MOTSVARAR DE
ÅRLIGA UTSLÄPPEN
FRÅN TRE KYLSKÅP"

NYHETER &
INNOVATION
Här samlar vi spännande nyheter inom
innovation. Läs om nya uppfinningar och
låt dig inspireras!

HAMPA REVOLUTIONERAR
BYGGINDUSTRIN –  ANVÄNDS
SOM BYGGMATERIAL

Hampa är en växt som diskuterats flitigt de
senaste åren. Det är emellertid inte så konstigt
med tanke på att denna otroliga växt har en
mängd olika användningsområden. 

Bortsett från att vara ätbar är hampan faktiskt en
av världens starkaste naturfibrer. Den kan även
användas i kläder eller som bioplast. Nu visar
studier att grödan till och med går att använda
som ett byggmaterial.

Detta material – som består av hampa och ett
bindemedel - har fyndigt nog fått namnet
”hempcrete” (en sammanslagning mellan ”hemp”
som betyder hampa och ”concrete” som betyder
betong). Bindemedlet gör att materialet härdar
och blir ett fast ämne, vilket innebär att
hempcrete kan gjutas, precis som vanlig betong. 

Enligt forskare i Indien överträffar hempcrete i
många fall de traditionella material som för
närvarande används i byggindustrin, framför allt
för isolering. 

Till skillnad från betong – som står för drygt 8
procent av mänskligt genererade
koldioxidutsläpp varje år – kan hempcrete
faktiskt binda koldioxid och kapsla in den i
strukturen. Faktum är att materialet kan binda
över 300 kg koldioxid per kubikmeter, vilket
motsvarar de årliga utsläppen från tre kylskåp. 

Bildkälla: IsoHemp 
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ELASTISKA SOM GUMMI MEN
STARKA SOM TITAN –  HÄR ÄR
FRAMTIDENS CYKELDÄCK

Framtidens cykeldäck är redo att inta
marknaden. METL-däcken uppfanns
ursprungligen av NASA i samarbete med SMART
Tire Company för att underlätta roveruppdrag till
månen och Mars, men kommer snart att finnas
tillgängliga för gemene man (eller cyklist). 

Cykeldäcken är tillverkade av ett material som är
lika elastiskt som gummi, men starkt som titan.
Med ett perfekt formminne och utan risk att
någonsin tappa luft är detta utan tvekan
cyklisternas drömdäck. 

METL-däcken är tillverkade av det
högteknologiska materialet NiTinol+ och
kommer i färgerna guld, silver och blå metallic. 

Syftet med däcken var att underlätta robotarnas
framfart på ojämn terräng och förhindra
punktering, men nu kommer de alltså att bli
tillgängliga för allmänheten – något som många
cykelfantaster garanterat kommer att uppskatta. 

Så här säger Earl Cole, VD för SMART, om
framtidens cykeldäck: 

"Cyklister kommer knappt att
kunna bärga sig för att få tag
på dessa coola,
framtidsinspirerade,
opunkterbara cykeldäck. 
Den unika kombinationen av 
 avancerade material och nästa
generations miljövänliga
design ger en revolutionerande
produkt."

Bildkälla: SMART 

METL-däcken kommer att finnas tillgängliga för
allmänheten i början av 2022. Därefter är planen
att materialet ska gå att använda inom
bilindustrin. SMART har även samarbetat med
företaget Spin för att utveckla däck för
elsparkcyklar.
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A tour of Harstad and the
Northern Lights

NY SOLDRIVEN UPPFINNING
GER BÅDE LJUS OCH RENT
VATTEN

Bland de 100 000 familjer som är bosatta i de små
städerna vid Chiles soliga kust är rent vatten en
bristvara. Trots närheten till vattnet är det
alldeles för salt för att dricka. Dessutom kommer
all el från opålitliga elledningar och bostädernas
många fönster – som är viktiga för säkerheten -
blockerar i princip allt naturligt ljus.  

Nu har nyzeeländaren Henry Glogau, en arkitekt
och finalist i Lexus Design Award 2021,
uppfunnit något som utnyttjar både tillgången av
vatten och solenergi – nämligen en soldriven
belysningsanordning som lyser upp och avsaltar
vatten samtidigt. 

"Jag ville utveckla en design
som var hållbar, passiv och
som hade en viktig funktion
inuti det mörka
bosättningshemmet", menar
Goglau som specialiserat sig
på arkitektur för extrema
förhållanden.

Goglaus uppfinning kan rena 440 ml vatten om
dagen. Det salt som blir kvar siktas i batterier av
zink och koppar där de driver en LED-remsa för
belysning under natten. Dagtid drivs enheten av
solljuset via en liten solpanel. 

Redan nu håller Goglaus uppfinning på att
installeras i utsatta områden med hjälp av lokala
välgörenhetsorganisationer.
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Nation of Nmds är ett varumärke som lever
och andas digitalt nomadskap. Företaget
erbjuder högkvalitativa och funktionella
accessoarer, framför allt väskor, för
människor på språng och arbetar samtidigt
med att bygga upp en gemenskap för
digitala nomader. 

Entreprenören har fått äran att intervjua
Ronnie Bergh från Nation of Nmds och
ställa några frågor om företagets
framgångar – men också deras motgångar. 

MÅNADENS ENTREPRENÖR

BERÄTTA OM ER SJÄLVA.
VILKA ÄR NATION OF NMDS? 
Nation of Nmds startades under 2017 och är idag
ett varumärke som växer så det knakar. Vi
tillverkar framförallt väskor och till viss del även
kläder. 

Våra produkter säljs via var egna e-handel och
aven i ett 40-tal butiker, bland annat i Los
Angeles, Seattle, Tokyo, Stockholm, Malmö. 

Vi har byggt bolaget helt digitalt med delägarna i
olika delar av världen och våra produkter ska
passa människor som är på språng och som lever
ett liv där funktionalitet och kvalitet är viktigt. 

Utöver ett företag som säljer väldigt fina och bra
produkter strävar vi även efter att fortsätta bygga
upp vårt community med digitala nomader. Vi
finner mycket inspiration i livsstilen och vi vill
kunna hjälpa, inspirera och engagera andra att
kliva ur sin egen comfort zone. På sikt ser jag att
vi har flera grenar i bolaget med den digitala
nomadrörelsen som grund.
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VAD INSPIRERAR DIG I
ERT ARBETE? 
Det som inspirerar mig på daglig basis är de
utmaningar man ständigt ställs inför. Man är i
konstant utveckling och tvingar sig själv att
lära sig nya saker.

Jag gör det for att jag är nyfiken. När jag inte
är nyfiken är jag inte heller inspirerad.

VAD GJORDE DU INNAN DU
STARTADE FÖRETAGET? 
Innan Nation of Nmds arbetade jag på det
svenska klockmärket Daniel Wellington. Jag
började där 2012 och fick verkligen vara med i
uppstarten av något som sen tog fart globalt. 

Efter några år i Sverige fick jag chansen att
göra ytterligare fem år som försäljningschef i
Los Angeles. 

MÅNGA ÄR RÄDDA FÖR ATT
SATSA PÅ SIN EGEN IDÉ
OCH STARTA EGET.  VAR DET
ETT SVÅRT BESLUT FÖR
DIG? 

Ja, det tog lite tid innan jag tog mig mod. Det ar
ju en överlevnadsinstinkt att välja de enkla och
säkra alternativen, men nyfikenheten av att vilja
testa att stå helt på egna ben var starkare. 

Det var en fantastisk upplevelse och
språngbräda vidare i karriären. Efter det valde
jag att satsa helhjärtat på att bygga upp min
egna verksamhet, både som konsult till andra
företag, men framförallt utveckla Nation of
Nmds. 

"Jag gör det för att
jag är nyfiken. När
jag inte är nyfiken
är jag inte heller
inspirerad."
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DET MÅSTE VARA EN HÄFTIG KÄNSLA ATT TA FRAM OCH
SÄLJA HELT EGNA PRODUKTER.  VAD ÄR DET BÄSTA MED
ATT DRIVA EN EGEN E-HANDEL?

Det är faktiskt väldigt tillfredställande att se idé gå till verklighet. Att se människor på stan bära
produkter som du själv tagit fram är väldigt inspirerande och liten pojkdröm som går i
uppfyllelse. 

SOM EGENFÖRETAGARE FÅR MAN VARA BEREDD PÅ EN
HEL DEL UTMANINGAR LÄNGS VÄGEN.  KAN DU BERÄTTA
OM EN UTMANING DU MINNS EXTRA VÄL? 

Det har varit flera utmaningar, men en sak sticker ut och är faktiskt lite komisk nu i efterhand.
Efter att vi hade beställt en av vara första beställningar på väskor insåg vi nämligen att det satt
feltryckta labels på 600 nya väskor. Dessa var alltså redan levererade och ditsydda. 

OJ,  DET LÅTER PROBLEMATISKT!  VAD GJORDE NI  DÅ?

Vi fick ringa runt till skomakare och hitta någon som kunde tänka sig att ta emot 600 väskor
och byta ut dessa åt oss. Till slut hittade vi ett par olika som fick dela på uppdraget. Det gav
oss förstås lite huvudvärk i stunden, men är ett kul minne nu i efterhand!

HAR DU NÅGOT SÄRSKILT MINNE FRÅN UPPSTARTEN AV
FÖRETAGET SOM ÄR EXTRA STARKT? VILL DU BERÄTTA
LITE OM DET?

Det är alltid kul när man når vissa milstolpar, till exempel när vi drog igång våra första
butikssamarbeten eller när kända personer köpt våra produkter. Den amerikanska
fotbollstjärnan Megan Rapinoe köpte vår väska i Los Angeles från en av våra återförsäljare. 

VAD ÄR DU MEST STOLT ÖVER MED ER RESA OCH
NATION OF NMDS? 

Jag är stolt over många olika saker, men jag är glad att kunna göra detta på heltid och driva
eget. Det var en dröm jag hade när jag var yngre och det är ett delmål i mitt liv. 

M Å N A D E N S  E N T R E P R E N Ö R  -  S I D A  1 7

Bildkälla: Pexels



NI SÄLJER JU INTE
ENBART PRODUKTER,  NI
ARBETAR ÄVEN MED
VÄLGÖRENHETSARBETE.
BERÄTTA LITE MER OM
DET.  

Vi väljer att skänka en del av var vinst till
organisationen Charity: Water. Förutom syre
att andas så finns, för oss människor, inget
mer essentiellt än rent vatten. Det känns rätt
for oss nu och vi jobbar ständigt med att
utveckla valgörenhetssidan av bolaget i takt
med att vi växer. Bli inte förvånade om ni ser
mer sådant från oss i framtiden!

OM DU SKA GE ETT ENDA
TIPS TILL ANDRA SOM
VILL STARTA EN E-
HANDEL,  VAD SKULLE DET
VARA? 

Detta är en klyscha, men det är bara att testa.
Hitta en produkt eller tjänst du vill jobba med,
starta en Shopify och kör. Det finns så mycket
information där ute att hitta gratis som
förklarar hur man ska bära sig åt. Podcasts,
videos och diverse online seminarium kan ge
dig all inspiration och baskunskap du
behöver.

"Hitta en
produkt eller
tjänst du vill
jobba med
och kör."HUR SER

FRAMTIDSPLANERNA UT
FÖR NATION OF NMDS?

Håll utkik - vi släpper flera nya kollektioner
inom kort. Vi har bland annat tagit fram en
kollektion nya väskor, kläder och accessoarer
som kommer släppas nu under 2021. 

Föl j  gärna Nat ion of  Nmds på
deras  Instagram
@NATIONOFNOMDS  
e l ler  besök deras  hemsida
NATIONOFNOMDS.COM
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BÖRSNYTT MED
BENJAMIN

Mitt namn är 
Benjamin och sedan 
några år tillbaka har jag 
haft  ett brinnande intresse 
för investeringar, framför
allt aktier, och entreprenörskap. 
Trots att jag bara är 20 år har jag redan
köpt två lägenheter och just nu befinner
jag mig i startgroparna för att starta ett
eget företag.

Varje månad kommer jag att berätta om
några intressanta nyheter på börsen som
kan vara bra för dig att känna till och ge
dig min analys av ett aktiebolag som jag
tror lite extra på. Observera att
investeringar alltid är förknippade med
viss risk och att mina personliga åsikter
inte bör ses som rekommendationer.

BÖRSEN I  MARS

Efter många fina gröna månader med stora
uppgångar såg vi mot slutet av februari en
rejälare dipp i Nasdaq, detta för första
gången sedan pandemins start. Mars har
sedan i stort sett följt samma spår hela
månaden igenom. Störst nedgång har
drabbat de teknikbolag som drastiskt stigit i
värde under den senaste tiden, ett exempel
är Tesla (TSLA) som är nere 11% på
månaden, vilket är dramatiska siffror. Även
Amazon (AMZN) och Apple (AAPL) ser
tillsammans med mängder av andra mindre
teknikbolag ut att sluta negativt denna
månad. 

Jag tycker dock inte detta är nödvändigtvis
dåligt eftersom marknaden mår bra av att få
studsa tillbaka och korrigera sig. 

Efter en sådan lång “Bull run” - alltså en
väldigt positiv marknad som vi nyligen
upplevt senaste halvåret - behöver många av
bolagen som stuckit lite väl högt i värdering
få falla tillbaka. Det gör att vi minskar risken
för att hamna i en “bubbelsituation” där allt
går spikrakt uppåt tills de faller av en klippa
den dagen det börjar gå utför. 

Dessutom leder en nedgång i marknaden till
att vi för första gången på länge kan handla
aktier till ett rättvisare pris, något som vi
långsiktiga investerare tar vara på. Därför är
det viktigt att vara ekonomiskt och psykiskt
redo för dessa situationer. 

Två aktier jag siktar på att handla i april:
Tattooed chef (TTCF) och Corsair gaming
(CRSR). Jag har redan befintliga innehav
utav dem båda men anser att de handlas till
rabatterat pris för tillfället. Ser en stor
potential för tillväxt i bägge bolagen och
dess respektive industrier de kommande
åren. 

NEDGÅNG FÖR TECH

INTRESSANTA AKTIER

"Se till att ha kapitalet och
psyket på plats för kunna
ta vara på köpmöjligheter."

Att aktier går ner för att marknaden i sin
helhet drar ner dem är en av marknadens
tydligaste köpsignaler. Men att fylla på med
pengar där du för tillfället förlorar dem är
psykiskt påfrestande. Se därför till att ha
kapitalet och psyket på plats för att ta vara
på när möjligheter som dessa dyker upp. Jag
själv ser alltid till att ha 10% av min likviditet
i lösa pengar för att ta vara på tider som
dessa. 
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Shopify (SHOP) är ett Kanadensiskt IT-bolag
som har skapat en molnbaserad
handelsplattform där företagare via
tjänsten kan bygga upp samt marknadsföra
sina varumärken och produkter. 

Mitt intresse för Shopify grundar sig i det
enorma inflytande bolaget kommer att ha
på framtidens internethandel. Shopifys
plattform ligger i tydlig framkant när det
kommer till att konstruera och utveckla
digitala handelsplatser. Konsumenterna är
därmed huvudsakligen företagare som vill
etablera sig inom e-handel.

Detta är en genial kombination eftersom
Shopifys expertis är att hjälpa hemsidorna
att växa och ta sig framåt, något som i sin
tur leder till en ökad livslängd för dem och i
slutändan gynnar bolagets egna kassaflöde i
månadsintäkter.

På så sätt kan Shopify växa tillsammans
med dess konsumenter i en affärside som
gynnar dem båda. Detta är ett exempel på
den smarta affärsmodell Tobias Lütke och
övriga i hans ledarstab bedriver för att
Shopify ska fortsätta växa som bolag. 

En av nycklarna till Shopifys framgång är
att det inte finns någon återvändo när dessa
företagare byggt upp sina hemsidor via
bolagets tjänster. Samspelet parterna
emellan hålls ihop via en månadsavgift som
alltid kommer att behöva betalas så länge
hemsidan är aktiv.

MÅNANDENS AKTIEANALYS

SHOPIFY INC
Medans liknande bolag erbjuder en dyr
klumpsumma för en färdig mall till en
hemsida, erbjuder Shopify en gigantisk
plattform med möjligheter och alternativ i
ett mycket större utbud. Detta till en
månadskostnad från 29 till 299 dollar som i
en konsuments ögon upplevs som det
billigare alternativet. 
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Utöver konstruktion och design efter
personliga behov erbjuder Shopify mängder
av andra tjänster som bidrar till själva
försäljningen. De har tydlig statistik att ta
del av på allt som är mätbart hos en
hemsida - vilka bilder på olika produkter
som leder till flest köp, hur många som
besöker sidan och även var dessa besökare
kommer ifrån. Detta är endast en bråkdel
av all statistik som är tillgänglig.

Med denna information kan du sedan via
Shopify köpa Facebook Ads och skapa en
målgrupp som riktar sig till de
privatpersoner med den ålder, intresse och
lokalitet som gynnar din försäljning bäst.

De erbjuder därmed direktmarknadsföring
utifrån din egna hemsidas bevisade statistik
för att nå ut till de personer som har störst
sannolikhet att bli potentiella kunder.
Denna marknadsföring sker sedan på
Facebook och Instagram som är de största
sociala medierna i världen. 

För att maximera försäljningen ytterligare
finns det olika applikationer att köpa inne
på Shopify. Ett exempel är en app du laddar
ned som skickar mail eller sms till besökare
på hemsidan som lagt produkter i
kundvagnen utan att genomföra
beställningen.

Hemsidan som konsumerat denna app kan
tack vare den utöka sin försäljning och ökad
försäljning leder i sin tur till en mer
framgångsrik hemsida med ökad livslängd.

Vilka tjänar på att hemsidan lever länge?
Det stämmer, Shopify! De tar alltså betalt
för att i slutändan kunna ta ännu mer
betalt. Det måste då vara en dålig deal för
konsumenten? Raka motsatsen.

Konsumenten är självfallet nöjd utöver att
ha utökat sin hemsidas vinst, troligtvis går
därför även en del av den vinsten till en ny
applikation. Och så fortsätter denna
positiva cykel av vinst för Shopify om och
om igen. 

"Shopify tar betalt
för att i slutändan
kunna ta ännu
mer betalt."

Detta är ett ytterligare bevis på denna
fantastiska affärsmodell. Shopify tjänar
först pengar på att sälja själva
applikationen.
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Sammanfattningsvis har vi ett bolag som är
det mest omtyckta och störst etablerade när
det kommer till skapande av e-handel.
Bolaget har dessutom en fantastisk
affärsmodell som är bevisat framgångsrik.
Därmed har vi ett tryggt tillväxtbolag med
stor uppsida i en marknad som e-handel,
vilket själva marknaden i sig har en
garanterat stor tillväxt under många år att
komma framöver.
 
Shopifys aktier säljs för tillfället till strax
över 1000 dollar med ett P/E tal på 575. Det
kan av kortsiktiga investerare uppfattas
som dyrt och övervärderat. Men för den
långsiktiga investeraren är detta en billig
aktie gentemot vart företagets värdering
borde vara inom tio år.

Jag tror bestämt att Shopify kommer att
vara ett ”trillion dollar company” innan vi
lämnar detta decennium. För att detta ska
ske behövs dagens värdering på 130
miljarder dollar stiga 7-8 gånger.

Detta är inte något extremt bull case, även
om det må låta som det. Det jag förutsätter
är endast att företaget ska fortsätta vara
denna otroliga digitala byggsten samt att
bibehålla sin framgångsrika affärsmodell.
Så länge det blir av kommer e-handeln i sig
stå för stor del av tillväxten.

Enligt mig har vi därmed en mycket fin
risk/reward i denna aktie, något som för
mig är det viktigaste inom handling av
värdepapper. 

Hur stor är risken att du förlorar mer än
50% av dina pengar i detta bolag över de
närmsta tio åren? Väldigt liten, för att inte
säga minimal. 

Hur stor är chansen att tjäna 50% om inte
mer i denna aktie över de närmsta 10 åren? 
Extremt stor, för att inte säga oundviklig.
Därför är jag en nöjd samt självsäker
investerare i Shopify INC.

En annan aktie med intressant risk reward
för tillfället är Dropbox (DBX), jag har
endast varit delägare i bolaget under en
månad. Trots det har jag redan nått en
avkastning på dryga 15%. Det är alltid kul
när det går snabbt men lika så här är siktar
jag långsiktigt. Investerar du i rätt bolag
minskar långsiktigheten risken för förlust
och ökar chansen för vinst. Jag tror även
Dropbox har fina år framför sig, men mer
om dem en annan gång. 

Lycka till med dina investeringar så hörs
vi snart igen! /Benjamin

På Instagram kan du följa Benjamins
investeringar och få fler värdefulla tips. Du
hittar kontot här:

        @zbinvestments

SAMMANFATTING

Ett ”trillion
dollar company”
innan vi lämnar
detta decennium.

VILL DU FÖLJA
BENJAMINS
INVESTERINGAR?
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- SOM ALLA BÖRJADE MED BAKSLAG

Henry Ford sa en gång att
”Misslyckanden är bara
möjligheten att börja om
på ett mer intelligent sätt”.  

Vägen till framgång är sällan linjär. Om du till
exempel tittar på Amazon – som numera är ett
av världens största företag – kommer det vid
första anblick verka som att verksamhetens
kurva bara pekat uppåt. 

Börjar du däremot zooma in kommer du snart
att märka att även detta bolag haft sina
bakslag, men att de följts av enorma vinster. 

Bakslag och misslyckanden är nödvändiga för
att ge nya lärdomar och för att skapa utrymme
för framtida tillväxt. Få inser att det är genom
våra misslyckanden som vi utvecklas. 

Här har vi samlat sju historier om några av
världens mest kända personer vars
framgångar började med bakslag. 

FRAMGÅNGSSAGORNA

STEVEN SPIELBERG
Visste du att USC’s School of Cinematic Hearts
avvisade Steven Spielberg flera gånger? Hade
Spielberg – som idag är en av filmvärldens
främsta regissörer – inte tagit till sig dessa
tidiga bakslag kanske vi aldrig hade haft
kultfilmer som Hajen, E.T, Indiana Jones eller
Jurassic Park. 
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J.K ROWLING
Innan J.K Rowling började skriva på det som
idag klassas som en av de mest framgångsrika
bokserierna i modern tid var hon fattig och
levde på socialbidrag. Det skulle ta henne sju
år att skriva den första Harry Potter-boken
som blev avvisad av tolv stora bokförlag -
något förlagen med största sannolikhet ångrar
i efterhand. 
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SYLVESTER STALLONE 
Många har hört historian om hur Sylvester
Stallone vid ett tillfälle var så fattig att han
blev tvungen att sälja sin hund för att ha råd
med mat. 

Några veckor senare såg Stallone en
boxningsmatch mellan Mohammed Ali och
Chuck Wepner, vilket inspirerade honom att
skriva kultfilmen ”Rocky”. Stallone hade ett
villkor för att sälja manuskriptet – att han
skulle få spela huvudrollen – vilket få
filmstudios ville gå med på. Till slut gick en
studio med på att ge honom huvudrollen, men
i utbyte mot att köpa manuset till ett betydligt
lägre pris. Resten är historia. 

Efter att ha tagit emot två Oscars för sina
prestationer kunde Stallone dessutom köpa
tillbaka sin hund – till ett pris av 15 000 dollar!
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Oprah Winfrey är ett praktexempel på en
framgångssaga som började med bakslag.
Winfrey föddes in i en fattig familj i
Mississippi med en ensamstående mamma
som levde på socialbidrag. 

Under hela hennes uppväxt blev hon utsatt för
psykisk och fysisk misshandel samt sexuella
övergrepp. När hon bara var 14 år gammal
rymde hon hemifrån och blev gravid, men
förlorade barnet kort efter födseln. 

Trots sina många motgångar i livet lyckades
Winfrey vända sin situation. Idag är hon utan
tvekan en av världens mest kända och
framgångsrika kvinnor. 

OPRAH WINFREY

B
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JIM CARREY
Jim Carrey är känd som en av vår tids
roligaste skådespelare. Genom åren har
Carrey haft stora roller i en mängd
framgångsrika filmer, men det många inte vet
är att han växt upp i fattiga förhållanden i
Kanada. 

Carrey visste att han ville arbeta med komedi,
men blev under sitt första standup-
framträdande buad av scenen. Detta var dock
ett kort bakslag– snart skulle Carrey nämligen
få sin första roll i In Living Color. Redan
samma år fick han även huvudrollerna i
filmerna Masken, Yes Man och Ace Ventura. 
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THOMAS EDISON
Thomas Edison är en av historiens mest kända
uppfinnare. Mest känd är han för att ha
uppfunnit glödlampan, men han ligger även
bakom uppfinningar som filmkameran och
fonografen. 

Även om Edison främst är känd för sina
framgångar är han minst lika känd för sina
enorma misslyckanden. Det tog honom bland
annat över 10 000 (!) försök för att skapa den
första användbara glödlampan. Edison var
helt enkelt en mästare på att fortsätta försöka,
även när det inte gick som han ville. 
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VIKTEN AV ETT BRA FÖRETAGSNAMN -
OCH HUR DU KOMMER PÅ DET
Något många entreprenörer och startups
ofta glömmer bort i början av sitt
företagande är företagsnamnet. Trots att
företagsnamnet är en av de allra
viktigaste aspekterna när det är dags att
starta eget lägger många fokus på detaljer
som material, förpackningar och design.

Ett bra företagsnamn kan
många gånger öka
chanserna att en verksamhet
blir framgångsrik. Namn är
nämligen mer kraftfulla än
vad man kan tro, inte minst
eftersom de symboliserar
vad företaget står för och
erbjuder. 

Genom att lägga lite tid på att hitta ett bra
företagsnamn kan du få ett starkt
varumärke på köpet när du marknadsför
din verksamhet. Här är fem saker att
tänka på i valet av företagsnamn.  

NAMNET MÅSTE KLINGA
BRA 
Det första – och kanske viktigaste av allt –
är att ditt företagsnamn ska låta bra när det
sägs högt. Du vill såklart att det ska vara lätt
för dina kunder att säga ditt företagsnamn
utan att behöva snubbla på orden eller
fundera över hur de uttalas. 

LÄTT ATT STAVA
Bortsett från att namnet ska låta bra ska det
även vara enkelt att stava. På så sätt blir det
enklare för kunder att skriva in webbadressen
till din hemsida. Undvik därför långa och
svårstavade namn som gör att dina kunder
först måste kolla upp stavningen innan de kan
ta sig till din hemsida. 

ANKNYTNING TILL DIN
VERKSAMHET
Ditt företagsnamn bör ha någon form av
anknytning till företaget. Visst går det bra att
använda påhittade ord också, men om du vill
göra det extra tydligt för kunderna vad ditt
företag erbjuder bör du använda ett namn
som speglar din verksamhet. Här kan du även
använda företagets logga för att förtydliga
ytterligare. 

SÄTT IHOP ORD
Ett annat bra sätt för att förtydliga vad din
verksamhet sysslar med är att sätta ihop två
ord till ett. TripAdvisor är ett bra exempel på
detta. Fundera över vilka ord som definierar
ditt företag och experimentera med hur de
kan sättas ihop på ett snyggt och naturligt
sätt. 

Om namnet klingar bra kommer det även
bli enklare för kunderna att komma ihåg
det, vilket i sin tur kan hjälpa dig att bygga
upp ett starkt varumärke. 
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HÄR ÄR NÅGRA ANDRA SAKER DU KAN INSPIRERAS AV
NÄR DU VÄLJER FÖRETAGSNAMN 

Många stora företag använder akronymer istället för hela namn eftersom de är enklare att komma
ihåg. IBM – eller International Business Machines Corporation - är ett bra exempel på detta. 

För små och medelstora företag är akronymer dock inte optimala, främst eftersom de är ganska
ointressanta. De säger inte kunden någonting om vad företaget erbjuder och kan till och med vara
svåra att komma ihåg. 

Håll dig därför till att försöka komma på ett företagsnamn som väcker intresse och som är enkelt
att komma ihåg. 

UNDVIK AKRONYMER 

Kartor (Exempel: Amazon som är en flod i Sydamerika)

Personliga namn (Exempel: Ben & Jerry som är ett glassföretag grundat av Bennett Cohen och

Jerry Greenfield)

Latin (Exempel: Volvo som betyder ”Jag rullar”)

Mytologi och litteratur (Exempel: Nike som är segergudinnan i den grekiska mytologin)

Vad som definierar företaget (Exempel: 7Eleven som är öppet mellan kl. 07:00 – 23:00)

Förkortningar av längre ord (Exempel: Cisco som är en förkortning av San Francisco)

H U R  D U  K O M M E R  P Å  E T T  F Ö R E T A G S N A M N  -  S I D A  2 7

Bildkälla: Pexels



TACK FÖR ATT DU
LÄST DETTA
NUMMER AV
ENTREPRENÖREN!
Vi hoppas att du funnit den underhållande
såväl som inspirerande. Tanken bakom
tidningen Entreprenören är att den ska
motivera och inspirera unga som gamla att
våga följa sina drömmar och våga starta eget. 

Vi vill helt enkelt fylla tidningen med tips och
råd som vi själva hade uppskattat i början av
vårt egenföretagande.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på tidningen
och om du ville dela med dig av dem till oss
skulle vi vara mycket tacksamma. Tycker du
att något fattas i tidningen? Då vill vi gärna
veta det också. 

/Alexandra
Ansvarig utgivare VILL DU ELLER DITT

FÖRETAG SYNAS I
ENTREPRENÖREN?
Om du vill nå ut till vår publik är du
välkommen att höra av dig till oss. Vårt mål är
att hålla tidningen så fri från reklam som
möjligt, men är öppna för intervjuer såväl
som reportage. 

Tveka inte att höra av dig på någon av
följande mejladresser: 

hej@entreprenören.nu
alexandra.eriksson@weoptimizeltd.com
marcello.rongione@weoptimizeltd.com

HÅLL UTKIK EFTER
NÄSTA NUMMER SOM
SLÄPPS DEN 1 MAJ!  
Och glöm inte att du som har
tillgång till denna tidning även
kan ladda ner våra kostnadsfria
e-böcker som vi släpper varje
måndag. 
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