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 Innehållsförteckning

                    Förord
Att etablera sig som en ung 
designer idag är en stor utma-
ning. Som ny designer är det 
framförallt svårt att få ett sam-
arbete med olika webbshoppar 
och butiker. Jag, Frida Lovén 
kan som verkställande direktör 
stolt presentera en innovativ 
lösning till ovanstående pro-
blem. Next Apparel UF hjälper 
unga designers att komma ut 
på marknaden och bygga upp 
ett starkt varumärke genom 
att erbjuda de en plats på vår 
moderna webbshop.

För oss är det viktigt att vara 
en nytta för samhället och vi 
ser vår del i motverka arbets-
lösheten som en viktig faktor 
i företaget. Vi arbetar för att 
klädbranschen ska bli influerad 
av unga designers samt för att 
visa hur viktigt det är att man 
upptäcker de unga som en 
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Ledord

Samarbete
Med relationer till både unga designers 
och kunder är Next Apparel i behov av 
ett starkt, välfungerande samarbete för 
att kunna förmedla ett pålitligt varumär-
ke. För oss är det viktigt att både kunder 
och designers kopplar Next Apparel tro-
värdighet. Bra och givande samarbeten 
med våra designers är nödvändiga för att 
utveckla företaget, men lika viktiga inom 
företaget.
                    
                      Inspiration
Att inspirera kunder genom vår 
webbshop och blogg är en viktig faktor 
för Next Apparel. Vi vill inte ”bara” vara 
en webbshop med kläder utan vi vill vara 
en plattform för modenyheter och trend-
spaning.

                    Engagemang 
För att de designerna som har en 
plats hos Next Apparel ska känna sig 
trygga med att vi marknadsför på ett 
sätt som gynnar deras försäljning är 
det viktigt att vi visar vårt engage-
mang även i deras vinning. Eftersom 
designerna är en del av vår framgång 
finns det inga tvivel på att Next Appa-
rel kommer lägga ner mycket engage-
mang för att det ska resultera i största 
möjliga vinst för båda parter.

”Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.”

Ledord 

Samarbete
Med relationer till både unga desig-
ners och kunder är Next Apparel i 
behov av ett starkt, välfungerande 
samarbete för att kunna förmedla 
ett pålitligt varumärke. För oss är det 
viktigt att både kunder och designers 
kopplar Next Apparel med trovär-
dighet. Bra och givande samarbeten 
med våra designers och inom före-
taget är nödvändigt för att utveckla 
företaget.

Inspiration
Att inspirera kunder genom vår 
webbshop och blogg är en viktig 
faktor för oss. Vi vill inte bara vara en 
webbshop med kläder och accesso-
arer, utan vi vill även vara en platt-
form för modenyheter och trend-
spaning. Vi vill även inspirera våra 
designers till att fortsätta med sitt 
arbete med mode och till att våga ta 
steget ut på en av de största mark-
naderna genom att erbjuda dem en 
plats på vår webbshop. 

Engagemang 
För att de designers som har en plats 
hos Next Apparel ska känna sig tryg-
ga med att vi marknadsför på ett 
sätt som gynnar deras försäljning är 
det viktigt att vi visar vårt engage-
mang även i deras vinning. Eftersom 
de är en del av vår framgång finns 
det inga tvivel på att Next Apparel 
kommer att lägga ner mycket enga-
gemang för att det ska resultera i 
största möjliga vinst för båda parter. 
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WHAT WE DO

                         Affärsidé
”Next Apparel UF erbjuder den mo-
deintresserade mannen och kvinnan 
i Sverige ett webbaserat designtorg 
med försäljning av kläder och acces-
soarer av unga designers, samt en 
aktiv blogg där vi inspirerar kring 
mode och trender.”
                  
                       Vision
Om fem år ser vi Next Apparel som 
en välkänd webbshop som expan-
derat utöver Sveriges gränser. Vår 
vision är att vi kommer vara ett av 
de ledande och mest välkända va-
rumärkena inom branschen. Vi vill 
ha hjälpt hundratals designers att 
bygga upp deras eget varumärke 
samtidigt som vi fortsätter att vär-
desätta våra ledord och vår affär-
sidé för att växa som ett stabilt och 
trovärdigt företag.

Mission
Next Apparel’s mission är att hjälpa 
unga designers ut på marknaden ge-
nom att erbjuda dem en plats på en 
modern och aktiv webbshop. Där-
med är Next Apparel dessutom en 
del av arbetet mot ung arbetslöshet. 



    Produkt
Next Apparel har gjort en kombination av en webbshop och en blogg, där tanken 
är att genom bloggen inspirera våra kunder kring mode och trender med direkt 
koppling till produkterna i webbshoppen. Produkterna vi erbjuder i vår webbshop 
är unikt utvalda för att följa samtidens mode. Eftersom våra designers själv pro-
ducerar kläderna och accessoarerna kan vi sätta höga krav på kvalitén, vilket gör 
våra produkter exklusiva.

HOW WE DO IT

                   Marknad
Genom vår marknadsundersökning 
har vi sett att intresset för vår verk-
samhet är väldigt stort och efter-
som vår produkt passar alla har vi 
en stor marknad att marknadsföra 
oss på. Efterfrågan på kläder som är 
tillverkade under bra arbetsvillkor har 
ökat och det kan vi erbjuda genom 
att våra designers själv producerar 
sina kläder i Sverige. Med både unika 
och kvalitativa kläder samt accesso-
arer ökar mervärdet för kunden och 
gör produkterna mer attraktiva på 
marknaden.

Hade du varit intresserad av en webbshopp
där du kan bli inspirerad av mode? 

Marknadsundersökning 

’’On a hanger, no dress is sexy. It’s just fabric on a hanger.”

-Donatella Versace

Ja 83%

Nej 13%
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WHAT WE WANT

Mål
För att företaget ska kunna nå dit vi 
vill har vi satt upp mål som genom-
syrar vårt arbete. Vi vill efter UF-året 
se en tydlig utveckling både som 
individer och som organisation. Vår 
prioritering detta år är att få ut vårt 
varumärke på marknaden och att 
ha en igenkänningsfaktor på 50% 
i vår målgrupp i regionen, det vill 
säga alla i åldern 14-25 i Helsing-
borg. På så sätt kommer vi kunna 
hjälpa fler designers att bygga upp 
en egen kundkrets och etablera ett 
starkt varumärke. Målet under året 
är att samarbeta med minst 10 de-
signers. Next Apparel satsar på att 
bli nominerade till flera kategorier 
på den regionala mässan och kvali-
ficera sig till SM i någon eller några 
av dessa.

                      Strategier
För att kunna utvecklas som indivi-
der och som organisation är det vik-
tigt att vi arbetar som ett team med 
stor drivkraft och bra kommunika-
tion. För att få ut vårt varumärke på 
marknaden i den konkurrenskrafti-
ga branschen kommer det krävas 
frekvent marknadsföring via rätt ka-
naler för att folk ska lägga märke till 
just oss. Vi kommer även att lägga 
mycket fokus på relationerna med 
våra designers eftersom de är en 
stor del av vårt företag. Båda parter 
vinner på ett bra samarbete och det 
kommer krävas för en fungerande 
affär som kan förbättras. 
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WHERE WE APPEAR

               Sociala medier
För vår främsta målgrupp är socia-
la medier en stor del av vardagen. 
Därför har Next Apparel valt att 
marknadsföra sig på sociala medier 
som Instagram och Facebook. Ge-
nom ett aktivt nyhetsflöde kommer 
våra kunder lätt kunna följa vad 
som händer i företaget och ständigt 
vara uppdaterade. Tävlingar kom-
mer locka våra potentiella kunder 
till sidorna som i sin tur länkar till 
webbplatsen.

                         Bloggar
Genom att kontakta välkända blog-
gare och få dem att blogga om oss, 
ser vi denna marknadsföringkanal 
som den viktigaste. På grund av den 
stora påverkan bloggare idag har på 
sina läsare, och den kapaciteten de 
har att nå ut till en stor mängd lä-
sare är bloggar väldigt effektiva att 
marknadsföra sig på. Genom dem 
når vi dessutom precis den målgrupp 
vi vill komma åt, modeintresserade 
bloggläsare. Dessutom kommer vi 
marknadsföra webbshoppen via 
vår egen blogg, ”Fashion Avenue” 
genom direktlänkar till kläderna. 

              
                 Tidskrifter
Vi är säkra på att Next Apparel 
kommer fånga våra lokaltidningars 
intresse, framförallt på grund av 
den stora samhällsnyttan vi bidrar 
med. För att få fler besökare till vår 
webbshop och blogg ska vi utnyttja 
den publicitet vi får genom tidningar 
för att informera om vår verksamhet 
och dess syfte.

   Relationsmarknadsföring 
Att ha en god relation med både 
kunder och designers är något vi 
prioriterar på Next Apparel. Nöjda 
kunder sprider sina åsikter från vår 
webbshop till andra och det fungerar 
efter samma princip mellan desig-
ners. 

WHO WE DO IT FOR                
                   Målgrupp 
Next Apparel’s primära målgrupp är 
den modeintresserade mannen och 
kvinnan i åldern 14-25 i Skåne. Vi vill 
trots vår primära målgrupp vara så 
öppna som möjligt mot alla typer av 
potentiella kunder.

                 Idealkund
Vår idealkund är den modeintresse-
rade kvinnan eller mannen i 18-års 
åldern som är intresserad av det 
senaste modet. Idealkunden inspire-
ras om mode via olika webbshopar, 
bloggar eller sociala medier.

                                                          Konkurrenter 
Branschen som Next Apparel tillhör är en av de mest konkurrenskraftiga idag. 
Vi ser framförallt vår unika affärsidé med både webbshop och blogg som ett 
konkurrenskraftigt medel mot andra webbshoppar. Det ökade intresset för att 
handla via internet gör att antalet webbshoppar med kläder och accessoarer 
ökat. Näthandeln beräknas ha ökat med 14% jämfört med fjol och listan på våra 
konkurrenter kan göras lång. Vi anser dock att Nelly.com och Miinto.se tillhör två 
av de största konkurrenterna. Det finns även en konkurrens mot fasta butiker, 
då det är en trygghet för kunden att få prova och se produkten i verkligheten 
vilket inte vi kan erbjuda.

Strengths

Ambitiösa och  
innovativa

Följer trender

Intresse för mode 
och stort enga-

gemang

Exklusivitet

Unika kläder

Weaknesses

Okända på 
marknaden

Litet startkapital

Oppertunities

Attraktiva för 
media

Finns många 
 oupptäckta 

deigners                    

Intresset för 
nätshopping                
och bloggar

Threats

Andra 
webbshoppar

Kunder väljer 
att handla 
i butiker
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HOW WE SUCCEED
Vi har valt att ta en marginal på 40% av försäljningspriset för att gå runt och få en vinst för att 
utveckla företaget. En budgeterad omsättning på 61 900 kronor och ett resultat på 20 700 kro-
nor ger oss en vinstmarginal på 33% under räkenskapsåret vilket vi ser som ett bra resultat. En 
soliditet på 100% visar på att vi är ett skuldfritt företag och är en trygghet. Next Apparel har 
fasta kostnader på 10 800 kronor och rörliga kostnader på 359 kronor per vara. Det genererar 
en nollpunktsvolym på 45 varor och en försäljning på 26 955 kronor. Vi har en säkerhetsmargi-
nal på 55 varor och en försäljning på 34 945 kronor. 

Likviditetsbudget

Resultatbudget Noter till budgetarna
1 Vi estimerar en försäljning på 61 900 kronor 
baserat på en försäljning av 100 varor med snittpri-
set 599 kronor samt försäljning på mässa på 2000 
kronor.

2 Från generösa sponsorer får vi ihop 6000 kronor 
som vi kommer nyttja vid uppstarten av företaget.

3 Varuinköp avser inköp av 100 varor med inköpspri-
set 359 kr/st samt inköp av varor till mässa.

4 Utdelning till styrelsens medlemmar sker enligt 
beslut i företagets bolagsordning, dvs. 25 % till varje 
medlem.

För perioden 1/9-2013 - 31/5-2014.
Alla siffror redovisas i svensk valuta, SEK.
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WHO WE ARE
Frida Lovén
Verkställande Direktör
För att få ut den maximala kapaciteten från alla 
medarbetare krävs det en bestämd och adminis-
trativ verkställande direktör som med ett kreativt 
tänk vägleder medarbetarna. Därför var Frida det 
självklara valet för oss eftersom detta hör till hen-
nes starkaste egenskaper. Dessutom är Frida bra 
på att planera och på att ta ansvar som ledare.

Walter Skjöth Hedlund
Art Director & Marknadschef
Med Walters talang för design och med hans enorma 
kreativitet så är han rätt person för posterna han har. 
Eftersom design är en viktig del på vår webbshop & 
blogg är Walters kunskaper en stor tillgång för fö-
retaget. Marknadsföring är något Walter tycker är 
intressant och roligt och han kan knepen för att fånga 
kunden, därför passar han utmärkt som Marknadschef 
på Next Apparel.

Matilda Kvist Weidenmark
Ekonomichef
Matilda arbetar strukturerat och är noggrann 
vilket är viktigt när man arbetar med ekonomi. 
Därför är Matilda det ultimata valet som Ekono-
michef. Hon har goda kunskaper i företagsekono-
mi och kan därför sköta de ekonomiska delarna. 

Premton Krasniqi
Försäljningschef
Försäljningen i ett företag är en essentiell kompo-
nent för att företaget ska kunna växa och utöka 
dess verksamhet. Med Premtons erfarenhet från 
tidigare kundhantering och försäljning i näringslivet 
och drivkraft för förbättring så är chansen för bra 
kundrelationer och försäljning stor.
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Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj
Ingående balans 1500 2500 4900 7500 13000 17520

Inbetalningar
2081 Externt riskkapital 1 000
2082 Internt riskkapital 300 1 000
3010 Försäljning 2000 5990 8985 14975 13777 16173
3016 Sponsring 4 000 2 000

Summa inbetalningar 300 6 000 4000 5990 8985 14975 13777 16173

Utbetalningar
2013 Utdelning 20 700
2081 Uttag externt riskkapital 1 000
2082 Uttag internt riskkapital 1 300
4010 Varuinköp 500 3 590 5 385 8 975 8 257 9 693
5940 Mässavgifter 1 000 500 500
5940 Monter 3 000 500 1 000
5970 Webbplats 1 600
6150 Tryckmaterial 1 400 500 500
6991 Registrering 300

Summa utbetalningar 300 4 500 3000 3 590 6 385 9 475 9 257 33 693

Utgående balans 1500 2500 4900 7500 13000 17520 0

Intäkter
3010 Försäljning 61900
3016 Sponsring 6 000

Summa intäkter 67900

Kostnader
4010 Varuinköp 36400
5940 Mässavgifter 2 000
5940 Monter 4 500
5970 Webbplats 1 600
6150 Tryckmaterial 2 400
6991 Registrering 300

Summa kostnader 47 200

8999 Årets resultat 20 700 
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WHEN WE DO IT

2013

SEPTEMBER
Registrering hos UF

UF kick off

OKTOBER
Affärsplan skrivs

Bankkonto upprättas
Marknadsundersökning

NOVEMBER
Köpa domän till hemsida

Rådgivarmöten
Uppstart av Facebooksida

Affärsplan inlämnas
Förberedelser inför

Julmässan

DECEMBER
Julmässa

Webblansering
Uppstart av bloggen

2014

JANUARI
Webbshoppen öppnas
Försäljning startar
Marknadsföringskampanj

FEBRUARI
Förberedelser inför 
regionala mässan

MARS
Regionala mässan
Förberedelser inför SM

APRIL
Förberedelser inför SM

MAJ
SM
Företaget avvecklas
Årsredovisning 

’’By failing to prepare, you are preparing to fail.’’

-Benjamin Franklin

THE FUTURE

Genom hårt arbete från organisationen och en bred marknad ser vi en stor 
potential i att fortsätta med företaget. Vi kommer ha mer kunskap och fler 
erfarenheter efter året vilket kommer att krävas för att vi ska kunna ta företa-
get till nästa nivå. Efterfrågan på kläder tillverkade under bra villkor har ökat 
och dessutom är vi övertygade om att samhället är i behov av denna tjänst 
då vi ger en unik möjlighet för unga som vill ut på marknaden. I framtiden 
arbetar vi för att kunna samarbeta med fler designers och kunna hjälpa dem 
på fler sätt än vad vi gör idag. Vi vill att våra designers ska ha byggt upp en 
kundkrets, fått upp en välfungerande produktion och fått ökad förståelse 
för sitt företagande efter deras tid hos Next Apparel. Vi arbetar med och för 
framtidens mode.

’’The future belongs to those who prepare for it today.”

-Malcolm X
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Tack till

Rådgivare
Viktoria Chan

Peter Olin
Victor Dahlkvist

Martin Hejdesten
Helena Connée

Revisor
Ola Weidenmark

    

   Helsingborg den 14/11 

                              
Frida Lovén
Verkställande Direktör

                          
Matilda Kvist Weidenmark
Ekonomichef

                              
Walter S. Hedlund
Marknadschef och Art Director

                          
Premton Krasniqi
Försäljningschef
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