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Raw Deli UF erbjuder hälsosamma 
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arbetsplatser och privatpersoner i 
nordvästra Skåne, för att öka 

prestationsförmågan samt uppmuntra 
till en sundare livsstil.”*
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I’m a Leader, Not a Bos#
VD:n har ordet
Den enorma mängd socker vi människor idag konsumerar orsakar sjukdomar, 
övervikt, åldrande i förtid och mycket annat. Genom att göra något så enkelt som 
att ersätta vanligt fika med raw food förbättrar du dina chanser till ett längre och 
mer hälsosamt liv.

När vi började gymnasiet i centrala Helsingborg upptäckte vi, liksom många 
andra, snabbt hur lättillgängligt kaféer och fika i alla dess former var. Detta 
gjorde att vi satte oss på diverse fikaställen så fort möjligheten uppstod, och det 
handlade lika mycket om det sociala som vad man stoppade sig. Raw food ger dig 
möjligheten att delta i sådana trevliga tillställningar utan att behöva stressa över 
innehållet i det du äter.

Fördelarna med raw food är många. Allt är gjort på helt naturliga ingredienser 
och inget är processat, raffinerat eller värmt över 60 grader. Sockret är dessutom 
helt ersatt med naturliga sötningsmedel som agavesirap, vilket inte har någon 
negativ inverkan på din kropp eller hälsa.

Vi brinner för att förbättra människors livskvalité och hälsa genom att göra något 
så enkelt som att erbjuda bra fika som inte bara är nyttig, utan även smakar gott. 

Linnéa Fåke, VD & försäljningschef *Great for the waist, 
with amazing taste!

*
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How we do it
”The only thing worse than being 

blind, is having sight and no vision”
- Okänd

Vision
Om fem år ska Raw Deli ha byggt upp ett etablerat 
varumärke i nordvästra Skåne, och vara ett självklart 
fikaalternativ för både privatpersoner och 
arbetsplatser. Med bred försäljningsbas och bra 
förhållande med vår leverantör ska vi spegla ett 
skarpt och pålitligt varumärke. Vi siktar på att 
komma i kontakt med stora företag som vill skapa ett 
långsiktigt samarbete med Raw Deli. 

Mis#ion
Raw Delis mission är att erbjuda privatpersoner och 
arbetsplatser ett fikaalternativ som förbättrar både 
hälsa och fysik. Vi vill göra folk medvetna om 
ämnena vanlig fika, konsekvenserna detta har för 
kroppen och därigenom även fördelarna med våra 
produkter. 

*
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It Comes Down to the Product
Raw Deli UF strävar efter att förbättra hälsan hos människor genom att 
erbjuda ett nyttigt fikaalternativ och lyfta fram konceptet om raw food. 
Tanken med våra raw food-produkter är att man ska få  samma 
smakupplevelse som vid vanligt fika, men utan konserverade, 
raffinerade eller processade ingredienser som har negativ inverkan på 
våra kroppar.  Ingenting  tillagas över temperaturen 60 grader, och 
hållbarheten är densamma som övriga kakor och bakelser. Våra 
produkter kan förvaras i frysen under längre perioder, men håller även 
minst en vecka i skafferiet.

Vi på Raw Deli UF producerar inte våra produkter på egen hand, utan 
köper in från en lokal leverantör. Hennes namn är Pernilla Werner, och 
hon äger företaget the Starfood Company som producerar olika former 
av raw food. Pernillas utbud har stor variation och består av allt ifrån 
olika typer av raw food-bollar till cupcakes, powerbars och detoxjuicer. 
Vi har möjlighet att erbjuda våra kunder samtliga produkter i hennes 
sortiment.

Om Produkten 
Ledstjärnor 
- Hälsa
- Smak
- Naturliga råvaror

Våra produkter genomsyras av 
uppfriskande och fräscha smaker och 
innehåller enbart naturliga råvaror. De 
förbättrar både hälsa och fysik, och du 
kan med gott samvete äta en om dagen. 

*
Chokladbollar 15 kr/st
Cupcakes 20 kr/st
Chocolate bars 20 kr/st
Tårtor och pajer 100 kr/st 
Detoxjuicer 80 kr/st

Vårt pålägg i procent är 20%.

Pris#ät$ning 
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It’s al" About Teamwork
Ledningen

Thea Anders#on
Ekonomichef
Då hon har breda kunskaper inom och ett 
stort intresse för ekonomi, var valet av 
ekonomichef uppenbart. Thea har stora 
ambitioner för företaget och ser fram emot 
att vara en del av Raw Delis framgång.

Lin!éa Fåke
Verkställande Direktör & försäljningschef
Linnéa har tidigare erfarenhet av 
försäljning, och dessutom vassa armbågar. 
Därför valde styrelsen i enhälligt beslut att 
göra henne till försäljningschef. Rollen 
som VD har hon växt in i, och den sköter 
hon idag med bravur.

Alexandra Kjel"man
Art Director & marknadsansvarig
Alexandra har både erfarenhet av och ett 
stort intresse för det kreativa som hör till ett 
företag, och var mer än ivrig att ta på sig 
rollen som Art Director.

*
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Likviditetsbudget Everything Comes at a Price 
För period 2013-09-01 till 2014-05-31. Samtliga siffror redovisas i svensk valuta.

Budgetförklaring
Med en marginal på  cirka 40 % beräknar vi en vinst på 49 450 kr. Vi säljer efter beställningar vilket innebär att vi inte 
behöver ta in ett varulager. Därigenom löper vi ingen risk att ha osålda varor vid periodens  slut. Vi planerar att sälja 
320 produkter i månaden under vårt UF-år, varav 250 är choklad-, goji- och kanelbollar. Vi säljer genom 
direktförsäljning, vilket gör att vi förväntar oss ha högre försäljning under perioder då vi har mässor och kommer i 
kontakt med fler potentiella kunder. 

Resultatbudget  
För perioden 2013-09-01 till 2014-05-31. Samtliga 
siffror redovisas i svensk valuta .

*
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SWOT-analys
Strengths 
Stark ledning   
Låga varukostnader
Inget varulager
Bra produkter och utbud

Weaknes#es
Nya på marknaden
Låg marknadsföringsbudget

Op%ortunities
USP i UF-sammanhang
Bred kundgrupp 
Relevant prissättning

Threats
Konkurrens i kaféer och andra raw food-
försäljare.
Kunden tror att smaken är sämre p.g.a 
avsaknaden av socker etc.

Åtgärder 
Under året kommer vi att få tackla nya utmaningar varje dag, och det kommer 
stärka oss som individer. Vi lär oss också att arbeta tillsammans, inte bara som 
en grupp, utan som ett team. 

Vi ska inte låta oss hindras av vår låga marknadsföringsbudget, utan kringgå 
detta på alla sätt vi kan. I huvudsak kommer vi att marknadsföra oss på andra, 
kostnadsfria, sätt, såsom sociala medier och via rekommendationer från nöjda 
kunder. 

Vi har nu introducerat företaget på marknaden och fått en bra kundbas som 
litar på oss. Detta har gjort att vi överkommit både nya på marknaden och 
konkurrensen från kaféer och andra raw food-försäljare. Vi fortsätter kämpa 
och strävar alltid efter att bli bättre. För oss tar resan aldrig slut.

*



9

Our Friends and Enemies
Målgrup%
Raw Delis största tillgång är och kommer alltid att vara kunderna. 
Företaget, affärsidén och produkterna riktar sig till alla som är måna 
om sin kropp och sin långsiktiga hälsa, både inom företagskretsar och 
för privatpersoner. Den kortsiktigt primära målgruppen vad 
privatpersoner beträffar är dock kvinnor och män som är familjära med 
konceptet raw food och vill göra det till en del av sin vardag. På 
företagsfronten riktar vi oss i huvudsak till de som har en schemalagd 
fikastund och vill göra denna till en fördelaktig stund för sina anställda.

Konkur&enter
Företagets huvudsakliga konkurrenter på marknaden är vanliga kaféer 
och bageriet hos vilka många såväl privatpersoner som företag  är 
trogna kunder. Det kan finnas en ovilja bland dessa att ge upp 
samarbetet med sådana ställen. 

Många har uppfattningen att avsaknaden av socker i raw food-fika ger 
försämrad smak, vilket gör att de hellre spenderar pengar på vad de 
klassar som riktig fika. En del av de som testat produkten är däremot 
tveksamma, då de anser att smaken är densamma som hos vanliga 
sötsaker, och ifrågasätter nyttigheten i den.

*
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Time is Money
Tidsplan

2013 2014
September

Registrering
Utformning av affärsidé
Fastställande av företagsnamn
Framtagande av logotyp

Oktober
Uppstart av bankkonto
Likviditets- och resultatbudget
Uppstart av facebooksida

November
Affärsplan
Webblansering
Förberedelser inför julmässa

December
Julmässa
Julkort till kunder

Januari
Förberedelser inför Forzamässan

Februari

Forzamässan
Inlämning tävlingsbidrag UF
Förberedelser inför regionala mässan

Mars
Förberedelser inför regionala mässan

April

Regionala mässan

Maj
Årsredovisning
Avveckling av företaget

*
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You Have to Set Goals to Reach Them
Mål
Vår kund ska vara en nöjd kund. Deras prestationsförmåga ska öka 
tack vare våra produkter, på arbetsplatser såväl som i vardagen. Raw 
Delis kunder ska kunna äta av sortimentet vi erbjuder med gott 
samvete och känna att de fått ett bra komplement eller substitut till 
sötsaker.

Strategier
För att nå våra mål krävs hårt arbete, samarbete och god planering. 
Vi måste hålla oss organiserade och strukturerade genom att följa den 
utsatta tidsplanen. Vi måste se till att hålla oss till utsatta tider, med 
denna inställningen kommer vi nå våra mål. 

För att tillfredsställa kundens behov krävs god kontakt med denna och 
omedelbar återkoppling. Vi ska hålla kunden nöjd genom att vara 
tillgängliga och öppna för kritik, och göra allt som står i vår makt för 
att förbättra en missnöjd kunds inställning gentemot Raw Deli.

Marknad&Marknadsföring
Då raw food är ett populärt och växande koncept på marknaden, har vi 
en bred och varierad målgrupp vi vill nå ut till. Generellt sett är vår 
optimala kund dock en ung  man eller kvinna med ett stort intresse för 
kropp, hälsa och träning. 

Vi ska använda oss av sociala medier såsom Facebook och Instagram i 
vår marknadsföring, då vi anser att det är där vi kommer att finna våra 
potentiella kunder. Vi ska även vända oss till gym runtom i 
Helsingborgregionen, med förhoppningen att därigenom kunna nå ut 
till de träningsintresserade via direktförsäljning. Varje kund ska känna 
att de är prioritering  nummer 1, och det viktigaste är alltid att de blir 
nöjda. En nöjd kund öppnar många dörrar och är den bästa 
marknadsföringen ett företag  kan göra, därför är det vår största 
satsning. 

*
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Tack til" 

*Great for the waist, 
with amazing taste!

Sponsorer

EKM Kontroll 

Fåke Connexion

Activa Advokaterna

Rådgivare

Caroline Nilsson

Pernilla Werner

Chris Hansson

Anna Lauridsen

Emelie Roth

Thea Andersson
Ekonomichef & produkchef 

Linnéa Fåke 
Verkställande direktör & försäljningschef 

Alexandra Kjellman
Art Director & marknadsansvarig 

*Helsingborg 12/11-13


