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Affärsplan 1

Affärsidé
Exclusive Security

Gardavo UF erbjuder en attraktiv plånbok utrustad med 
ett smidigt överfallslarm för den modemedvetne som vill 
känna sig tryggare i Helsingborgsregionen.

Vill du känna dig säker?
Enligt Brottsförebyggande rådet uppger 160 000 personer att oro 
för brott har en stor påverkan på deras livskvalitet. 

Skåne är ett av de län som är främst utsatta för brott mot en-
skilda personer. Det är dessutom landskapet där högst andel män-
niskor, främst kvinnor, känner otrygghet vid utevistelse i sitt eget 
bostadsområde kvällstid. 

Gardavo hjälper till att bekämpa detta.
Vi arbetar för att förebygga våld- och överfall i samhället. Vi vägrar 
tillåta att man som individ ska behöva avstå från aktiviteter för att 
man inte vågar vistas ute. 

Vi har full förståelse för att man inte vill bära runt på ett oprak-
tiskt överfallslarm när man går ut för att roa sig en kväll. Vi vet 
också att man har tendens att glömma kvar det hemma på hallbor-
det.
Vi gör det därför enkelt för dig; var snygg och säker på samma 
gång med Gardavo. 

” ”

Exclusive Security

Nu räcker det!
Gardavo accepterar inte 
mer våld i samhället!
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Vi på Gardavo är fullt medvetna om att många män-
niskor känner sig otrygga i dagens samhälle, men att 
de inte gör något för att minska den känslan. 

Vi är också fullt medvetna om att dagens samhäl-
le består av en hel del modemedvetna människor och 
att de lägger ner mer energi på sitt yttre än att värna 
om sin insida. 

Vi på Gardavo ser inget fel i detta, vi ser en möj-
lighet. 

Vår produkt är en kombination av en klassisk 
plånbok av yttersta elegans och ett lättutlöst över-
fallslarm, vilket ger en ökad trygghetskänsla i dagens 
otrygga samhälle. 

Plånboken är miljövänligt tillverkad på prisbelönta 
Kallfeldts Läder i Nissafors i Småland. Tillsammans 
med den kunniga personalen och de moderna ma-
skinerna har vi lyckats producera en plånbok i läder 
utifrån våra skisser. 

Vi har tillsammans med ägaren av Firmamentet i 
Helsingborg omkonstruerat redan be"ntliga över-
fallslarm, så att de passar i vår plånbok samt att de 
fungerar utifrån våra önskemål. 
Det ligger mycket arbete bakom varje plånbok, då 
det mesta av framtagningen sker för hand. 

Produkt
The Safety

Produktion
The Safety is born…
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Målgrupp
We will save them 

För att underlätta marknadsföringen, har vi valt att nischa in oss 
mot unga kvinnor mellan 13 och 30 år. Vi har utsett dem till vår 
utvalda målgrupp då vi anser att majoriteten av potentiella kunder 
"nns där. 

Samtidigt är vår produkt framställd för att passa alla som vill 
känna sig tryggare i samhället. Vi har därför valt vår målgrupp uti-
från var vår marknadsföring kan få störst genomslagskraft. Inget 
hindrar oss från att "nnas i butiker där dessa personer inte vistas 
eftersom säkerhet är något vi alla vill känna.  

Försäljning
Get your Safety

Gardavo arbetar strategiskt och logiskt; vår försäljning sker där vi 
anser att vi når vår målgrupp på bästa sätt. 

Vi har #era inplanerade mässor där vi har möjlighet att få en 
personlig kontakt med kunderna. Detta skapar ett förtroende mel-
lan dem och oss som företag. 

Vi kommer även att ha plånboken till försäljning i lämpliga 
butiker i Helsingborg. Framförallt butiker som besöks av vår mål-
grupp, men vi kommer även försöka att vidga marknaden, genom 
att ha försäljning i andra butiker där vår målgrupp inte är den 
självklara. 

Internet är förmodligen den plats, där vi kommer att nå ut till 
#est i vår målgrupp. Vår välutformade hemsida ska självklart vara 
försedd med en webbshop där kunden själv kan klicka hem vår 
plånbok och samtidigt läsa informativa nyheter kring produkten 
och Gardavo. 

Aldrig Sällan
Ofta Alltid

Ja
Nej
Ingen Skillnad

Brukar du känna dig otrygg när 
du är ute?

Marknadsundersökning

Hade du känt dig tryggare med 
ett överfallslarm?

Kille Tjej

Affärsplan 3

Exclusive Security





Eftersom Gardavo har en mycket begränsad budget, 
kommer vi att satsa på förmånliga och effektiva me-
toder för att nå ut till våra potentiella kunder.  

Då personliga möten är det enklaste sättet att 
skapa förtroende mellan kund och försäljare, kom-
mer vi under verksamhetsåret att närvara på olika 
typer av evenemang och mässor för att själva få möj-
ligheten att presentera vår produkt.

Vi hoppas att våra kunder kommer att vara nöjda 
med produkten och sprida vårt budskap vidare till 
andra människor. Det engelska uttrycket ”Word of 
Mouth”, det vill säga att nöjda kunder sprider vidare 

budskapet, passar väl in på vår marknadsföringsstra-
tegi. 

Internet är en effektiv kommunikationskanal 
som vi verkligen vill ta tillvara på. Dess olika mötes-
platser är en stor del i unga människors vardag. För-
delen med att synas på dessa platser är att reklamen 
når ut till många människor på kort tid. 

För att nå befolkningen i Helsingborgsregionen 
effektivt är det viktigt att marknadsföra oss lokalt. 
Gratistidningar som läses av en stor del av invånarna 
är ett perfekt sätt att synas. Därför är lokaltidningar-
na viktiga för oss. 

Marknadsföring
Safety is coming for you
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Lovisa Nicklasson
Design- och mark-
nadschef
Lovisas känsla för design 
och mode är tydlig, där-
för passar rollen som de-
signansvarig henne per-
fekt. Hon vet precis hur 
hon ska kombinera sin 
kunskap och sitt intresse 
för mode. 

Lovisas sprudlande 
energi och sociala kom-
petens gör att även rollen 
som marknadschef är gi-
ven för henne.

Carl Johan Aru
Ekonomichef 
Carl Johans intresse och 
kunskap inom ekonomi 
gör honom ytterst lämp-
lig som ekonomiansvarig. 
Hans sätt att se ekono-
miska lösningar är till 
Gardavos fördel, eftersom 
han kommer att se till att 
budgeten följs och anpas-
sas. 

Carl Johans ständigt 
positiva inställning bidrar 
till en trevlig stämning i 
gruppen. 

Johan Gelberg
Art Director
Johans kreativitet och 
fantasi kommer att göra 
Gardavos idéer till verk-
lighet. Hans kunskap in-
om olika dataprogram 
gör honom till den ulti-
mate Art Directorn. Jo-
han kommer att se till att 
allt som lämnar företaget 
gra"skt sett är exempla-
riskt utfört.

Ali Gjerqek
VD
Ali har de kvaliteter som 
krävs för en bra ledare. 
Han är välstrukturerad 
och har bra koll på vad 
som ska göras. Han ser 
till att saker och ting blir 
gjorda till deadlines ge-
nom att fördela uppgif-
terna i god tid och till 
rätt medarbetare så att 
arbetet blir effektivt. 

Ali är även en duktig 
kon#ikthanterare och gör 
sitt yttersta för att se till 
att alla i gruppen drar åt 
samma håll. 

Gardavo UF består av fyra unga entreprenörer: Ali 
Gjerqek, Carl Johan Aru, Lovisa Nicklasson och Jo-
han Gelberg. För att tillsammans uppnå bästa möjli-
ga resultat är jämställdhet och respekt viktigt, därför 
sitter samtliga i styrelsen och äger 25 % var av bola-
get. Alla beslut blir därmed demokratiskt framrösta-
de och alla får sin röst hörd. Våra röster väger alltså 

lika och den enda faktiska skillnaden är de olika be-
fattningarna vi besitter.

Tillsammans bildar medarbetarna en grupp där 
alla tillför något och kompletterar varandra mycket 
väl. Det blir en sluten cirkel som förenklar arbetet, 
samtidigt som en utveckling bland individerna sker. 

Organisation
The Safety crew
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Konkurrenter
Are they safe too?

Vi konkurrerar mot två olika branscher; den för plånböcker och den för över-
fallslarm. I dagsläget är detta två vitt skilda marknader som vi är ensamma om att 
föra samman. 

Genom att jämföra och utvärdera våra konkurrenter, kommer vi att hitta våra 
egna svagheter som vi kommer att arbeta bort. Svagheter är enligt oss inget nega-
tivt, snarare något som utvecklar både företaget och individerna. 

Inga andra företag på marknaden kombinerar just nu säkerhet, elegans och 
funktion på detta sätt. Därför är vår produkt alldeles unik.
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Strenghts
• Motiverad grupp
• Unga entreprenörer 

– nya idéer. 
• Unik affärsidé som 

inte existerar – kon-
kurrensfördel. 

Weaknesses
• Oetablerat varu-

märke.
• Saknar tillräckligt 

med erfarenhet.
• Inte tillräckligt med 

ekonomiska t i l l-
gångar.

Opportunities
• Nå kunden som bå-

de bryr sig om sitt 
yttre och sitt inre.

• Göra samhället säk-
rare.

Threats
• Redan bef int l iga 

överfallslarm.
• Plånböcker i läder.
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Aktivitetsplan Inlämning/ Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj
Aktivitet Slutförande
Bolagsbildning 31 aug 2009
Konstituerande bolagst. 18 sep 2009
Marknadsundersökning 9 sep 2009
Rådgiviarmöte Ung. v 4v.
Styrelsemöte Varannan M.
Logotype 14 okt 2009
Produktutveckling Kontinuerligt
Prototyp klar 11 nov 2009
Affärsplan 16 nov 2009
Mässplan PC-Julmässa 23 nov 2009
Lansering 29 nov 2009
ProCivitas Julmässa 29 nov 2009
Hemsida 8 dec 2009
Mässraport PC-mässa 14 dec 2009
Lansering i butiker 15 dec 2009
Mässplan Forza 11 jan 2010
Forzamässan 21 jan 2010
Mässrapport Forza 1 feb 2010
Mässplan RM 15 mar 2010
Regionala mässan 19-20 mar 2010
Mässrapport RM 5 apr 2010
Nationella mässan 9-11 maj 2010
Årsredovisning 21 maj 2010
Avveckling 31 maj 2010

Handlingsplan
The Safety process 

Affärsplan 7

Exclusive Security





Logotyp
The Shield

Vår logga är väl genomtänkt. Skölden representerar trygghet och 
försvar samt att man alltid ska vara på sin vakt. Ljudvågorna sym-
boliserar överfallslarmet. Tanken bakom G:et är att det ska ge ett 
harmoniskt intryck samtidigt som det smyckar vår logotyp på ett 
fashionabelt sätt. Vi hoppas att loggan väcker lika mycket upp-
märksamhet som larmet gör i verkliga livet.

Namnet
Attention

Namnet Gardavo kommer från det fonetiska sättet att skriva Gar-
de-á-vous, vilket är det franska uttrycket för ”givakt”. Vi valde 
namnet dels för att det symboliserar vår produkt bra, att vi anser 
att man hela tiden måste vara på sin vakt och dels för att namnet i 
sig klingar bra i modebranschen.
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Ekonomi
The safe cash

Under verksamhetsåret räknar vi med att sälja 90 plånböcker ge-
nom butiker, vår webbshop och olika mässor. Produktionspriset 
inklusive larm och plånbok ligger på 200 kronor per plånbok som 
vi planerar sälja för 400 kronor. Detta tillsammans med våra fasta 
kostnader samt sponsring kommer leda till ett resultat på 18 700 
kr, detta resultat anser vi vara en rimlig ersättning för det arbete vi 
har lagt ner på vårt företag under året. Vid 20 sålda produkter är vi 
ett vinstdrivande företag.

Intäkter              Angivna i SEKIntäkter              Angivna i SEK
Varuförsäljning 36 000,00
Sponsring 5 000,00

Summa intäkter                       41 000,00Summa intäkter                       41 000,00

Kostnader           Angivna i SEKKostnader           Angivna i SEKKostnader           Angivna i SEKKostnader           Angivna i SEK
Produktion 13 500,00
Larm 4 500,00
Präglare 500,00
Registrering 300,00
Prototyp 1 000,00
Leverans 300,00
Monterkostnad 1 500,00
Mässavgift 700,00

Summa kostnader                    22 300,00Summa kostnader                    22 300,00

Resultat                  18 700,00Resultat                  18 700,00

Angivet i SEK Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj

Ingående Balans

Inbetalningar
Varuförsäljning

Sponsring

Riskkapital

Summa inb.

Utbetalningar
Produktionskost

Larm

Präglare

Registering

Prototyp

Leverans

Mässavgift

Monter

Riskkapital utde.

Eget uttag

Summa utbet.
Utgående Balans

0 700 6100 12500 16800 13500 20700 26700

6000 4000 5200 4800 8000 6000 2000

5000

1000 5000 4000

1000 11000 13000 5200 4800 8000 6000 2000

3000 4500 6000

1000 1500 2000

500

300

1000

100 100 100

400 300

500 500 500

10000

18700

300 5600 6600 900 8100 800 28700

700 6100 12500 16800 13500 20700 26700 0
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Vi vill skapa ett internationellt och väletablerat före-
tag, som kan bli en bidragande faktor till en ökad 
säkerhet i samhället. Tillsammans ska vi arbeta för att 
vårt klingande franska namn Gardavo ska sprida en 
trygghetskänsla bland människor. 

Vi vill att kunderna ska förstå att modemedve-
tenhet ligger till grund för vår funktionella plånbok. 
Genom att kombinera ett överfallslarm och en plån-

bok avser vi kunna uppfylla kundernas önskningar i 
framtiden. 

Därför är vår vision att alla ska förstå att elegans 
och säkerhet kan kombineras. Varför ska kunden ha 
både en plånbok och ett överfallslarm, när vår plån-
bok "nns på marknaden. 

Vision
To get safe worldwide

För att Gardavo ska kunna uppnå sina visioner, är 
det viktigt att vi ständigt utvecklar vår produkt till 
det kunden efterfrågar. 

Det är angeläget att vi behåller själva grundtan-
ken med företaget, det handlar inte enbart om busi-

ness och att tjäna pengar, utan om att vi vill vara 
med om att förändra samhället till en tryggare plats.

Det är viktigt att alla i företaget strävar mot 
samma mål för att de ska kunna uppnås.

Strategi
How to get safe worldwide
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Kortsiktiga mål
Vårt huvudmål för den närmsta framtiden är att 
framställa en produkt som uppskattas av kunderna. 
Lyckas vi med det, tror vi att vårt budskap förs vidare 
och på det sättet uppmärksammas vår produkt och 
kundkretsen utökas. 

Ekonomiskt hoppas vi att allt #er företag ska er-
bjuda sponsring och vilja förknippas med oss; fyra 
unga entreprenörer som vill göra samhället tryggare. 
Samtidigt vill vi så småningom vara mindre beroende 
av sponsring och förlita oss mer till vår försäljning.

Långsiktiga mål:
Vi ser en ljus framtid för Gardavo. Varför skulle ett 
företag som vill ändra vårt brottsfyllda samhälle till 
en säkrare plats bli avvisade av marknaden? Vi vill 
inom fem år ha vår produkt lanserad runt om i Sve-
rige och även kunna erbjuda #era modeller och färg-
sättningar. Vi hoppas på samarbeten med olika typer 
av föreningar som kämpar mot våld i samhället

Vi önskar även att ha omtalats och intervjuats i 
media då vårt enorma engagemang avspeglats i vår 
produkt som visat framgång på marknaden. 

Mål
The Safety will get here

Vi har en förhoppning om att Gardavo ska bli ett 
starkt varumärke på nationell nivå. Vi vill att företa-
get i framtiden ska förknippas med elegans och sä-
kerhet, ett företag som kämpar mot våldsbrotten som 
försiggår omkring oss idag. 

Det "nns en stor utvecklingsmöjlighet för Gar-
davo. Kunskapen och erfarenheterna bland medarbe-

tarna på Gardavo kommer ständigt att växa, vilket 
möjliggör förbättring och utveckling inom företaget. 

Om företaget Gardavo utvecklas till ett aktiebo-
lag, är möjligheterna för en utveckling av säkerhets-
produkter stora. I framtiden vill vi ständigt kombine-
ra den uppskattade säkerheten med funktion och 
elegans.  

Framtid
To be continued...
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Ali Gjerqek
VD
Styrelseordförande
ali@gardavo.se
+46 (0) 763 06 52 50

Carl Johan Aru
Ekonomichef
Styrelseledamot
carljohan@gardavo.se
+46 (0) 701 43 35 00

Johan Gelberg
Art Director
Styrelseledamot
johan@gardavo.se
+46 (0) 707 30 23 84

Lovisa Nicklasson
Design- och marknads-
chef 
Styrelseledamot
lovisa@gardavo.se
+46 (0) 705 24 99 89

i n f o @ g a r d a v o . s e
w w w . g a r d a v o . s e


