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”Ingen annanstans har naturen koncentrerat ett sådant
överflöd av de mest värdefulla födoämnena på ett så litet
utrymme som kakaobönan.” -Alexander von Humboldt
Choklad är ett sätt att njuta av livet, att unna sig det där lilla
extra. Att få möjligheten att dela choklad med nära och kära,
vänner och bekanta, förhöjer njutningen till max. Det är ingen hemlighet att vi som står bakom Chocogift UF alla har en
förkärlek till choklad. Lika mycket som vi brinner för choklad,
brinner vi också för att värna om vänner, bekanta och obekanta.
Vi är stolta över att vi lyckats utveckla en produkt som sprider
glädje, kärlek och omtanke. Jag som VD i företaget är extra stolt
över mina företagskamrater som lägger ner ovärderligt mycket
tid i vårt företag, som lyssnar på varandra och som siktar mot
stjärnorna. Vi är ett grymt team och jag är evigt tacksam.
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Våra Mål

Sprida kärlek & glädje
Uppnå en försäljning
på 34 000 kr
Bygga upp ett starkt
varumärke

Chocogift UF

Synas mycket på
sociala medier
Synas i traditionella
medier
Lära oss så mycket
det går om
företagande

Emila Nilsson
VD, Chocogift UF

chocogiftuf
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Vårt ÅR i KORTHET
26/8 - Första prototypen klar
13/9 - Vi beställde choklad och material till
chokladaskar
30/9 - vårt första säljtillfälle på skördedagen i
olofström
18/10 - Vi blev månadens UF-Företag i November
27/10 - ELON i Karlshamn köper 80 askar och bjuder in till
kundkväll
9/11 - sålde askar på Nordenbergsskolans öppet hus
9/11 - höll en presentation i “Draknästet”
10/11 - Vi var med i nättidningen 24 Blekinge
17/11 - En frisör i Mörrum blev återförsäljare till oss
18/11 - Vi stod på Julmarknaden Granada i Lönsboda
20/11 - Vi lanserar vår nyaste ask “God Jul”
21/11 - BLT skrev en artikel om oss som publicerades på
nätet och i papperstidningen
3/12 - Julskyltning i Tingsryd och Olofström
5/12 - Vi säljer 30 askar till Citybolaget
7/12 - Vi lanserar en ny ask, “Gott Nytt år”
15/1 - Vi har en tävling på facebook som når över 1450
personer
30/1 - Vi lanserar vår nya chokladask “Alla Hjärtans
Dag”
12/2 - Vi lanserar personliga budskap
17/3 - Vi är med på förstasidan i Sydöstran

Vilka är Chocogift UF?
- En introduktion Vår affärsidé är att sälja chokladaskar som innehåller exklusiva
chokladtryfflar i sex stycken underbara smaker. Askarna är prydda med
budskap och vi erbjuder två olika storlekar. Med vår produkt löser vi våra
kunders problem med att hitta en present till födelsedagar, bjudningar
och liknande genom att använda oss av olika budskap till olika tillfällen.

Vår produkt
Vår produkt är en chokladask, men precis
lika viktigt som chokladen inuti asken är budskapen utanpå asken. Det är dessa budskap
som är grunden i vår affärsidé och gör att vår
produkt sticker ut från mängden. Budskapen
går att variera i all oändlighet och det är bara
fantasin som sätter gränser för vilka chokladaskar vi kan producera. Det går att variera
texten, färgen och bilderna med några enkla
knapptryck i datorn. Utan att behöva producera helt nya chokladaskar kan man variera
budskapen nästan i oändlighet. Vår senaste
nyhet är att kunderna genom några snabba
knapptryck på vår hemsida kan designa sina
egna personliga budskap och på så sätt få en
helt unik gåva att ge till nära och kära.

På en liten skördemarknad i Olofström med
ett dussintal utställare sålde vi våra 50 första
askar. Under året har vi vi sedan sålt över 600
chokladaskar. Vi har under året även varit med
i lokala tidningar, lanserat nya budskap, haft
populära tävlingar och fått en stor följarskara
på sociala medier.

Vårt ÅR i KORTHET

Vår ekonomi

Under året har vi gått igenom mycket, både
roliga, jobbiga, givande och utmanande
tillfällen. Vi började tidigt med vår produktutveckling och testade många prototyper med
komponenter från olika företag för att få fram
en produkt som var så bra som möjligt, samtidigt som komponenterna var billiga och höll
den standard vi krävde, både gällande hållbarhet och kvalité. Redan i början av september hade vi en färdig produkt och kunde börja
sälja. Den 30/9 fick vi vår första chans att sälja
vår produkt till fler än nära och kära.

Idag kan vi presentera ett resultat på 20
639 kronor och en omsättning som uppgått
till 43 853 kronor. Vår omsättning är endast
beräknad på den försäljning som gjorts under perioden september till och med slutet
av mars. Under periodens slut har våra kostnader uppgått till 23 214 kronor. Övervägande
delen av våra kostnader består av varuinköp
men även av en del mindre kostnader som
eventkostnader. Om vi skulle ta ut vår vinst
idag skulle den ligga på 20 639 kronor, vilket
är mer än vad vi tidigare beräknat och vi är
otroligt stolta och nöjda.

“Vi brukar jämföra vårt team med en
chokladask, Den bästa chokladasken
innehåller olika sorters praliner
där alla smaker är olika och
kompletterar varandra“
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VÅR PRODUKT

Budskap
För att sprida kärlek
och glädje

- EN DJUPDYKNING Vår produkt är kärnan i företaget, i det här avsnittet ska vi gå
igenom hur produkten är utformad, vilka komponenter som
utgör produkten, vad som gör vår produkt unik, hur konkurrenskraftig den är och hur vi kan utveckla den vidare.

Locket
ihopvikt av oss

Produkten
Asken består av delar inköpta från olika
leverantörer och delar vi tillverkar själva. Det
vi gör själva är budskapen samt smakguiden
och vi bygger även ihop askarna. Vår chokladask innehåller chokladtryffel i sex stycken
smaker. Smakerna har vi valt genom att göra
en marknadsundersökning där vi tog de
populäraste smakerna som även passade bra
med varandra.
Våra budskap är minst lika viktiga som vår
choklad. Våra första 9 budskap var utvecklade för att vara både generella (Tycker om
dig, Istället för en blomma) och mer specifika
(Bästa Vän, Mamma, Pappa). Våra säsongsbaserade budskap (God Jul, Gott Nytt år och
Alla Hjärtans Dag) är väldigt populära och alla
har egna färger för att de ska sticka ut.
Specifika budskap var något våra kunder
efterfrågade på våra säljtillfällen. Budskap
såsom “Grattis på 20-årsdagen” eller “Älskar
dig Oskar” är omöjliga att massproducera,
därför bestämde vi oss för att introducera personliga budskap. På vår hemsida kan man nu
beställa helt personliga budskap. Här är det
endast fantasin som sätter gränserna för vad
kunderna kan skriva för budskap på sin
helt unika ask.

Konkurrenskraft
Det som gör vår produkt unik och som utgör
själva kärnan i vårt företag är hur den fungerar
som en unik, vacker och personlig gåva. Även
om ingenting hindrar kunden att köpa en ask

Smakguide
Apelsin

till sig själv, vilket naturligtvis går utmärkt, så
fungerar vår produkt allra bäst när man ger
bort den. Att hitta det perfekta budskapet att
ge till en vän gör att gåvan blir värd så
mycket mer för mottagaren än om de bara
fått choklad. Möjligheten att designa ett eget
budskap på chokladaskarna för ett rimligt pris
gör även vår produkt väldigt unik på marknaden.

Naturell
Mint
Havssalt

Silkespapper
För att skydda
chokladen

Hallon
Kola

Chokladtryfflar
Kärnan i vår
produkt

utvecklingspotential
En av Chocogift UFs utvecklingspotentialer
är att minska tiden som det tar att packa varje
enskild ask, vilket är den största begränsande
faktorn i vår lönsamhet. Vi har under året
lyckats minska packningstiden per ask från
tre minuter per ask till närmare en minut per
ask. Genom att exempelvis investera i bättre
skärredskap till budskapen, outsourca delar
av verksamheten till en extern fabrik eller
genom att utveckla ett automatiskt system
för att producera och skriva ut de personliga budskapen kommer vi kunna minska
tiden vi lägger ner på varje ask och på så sätt
öka försäljningsvolymen. Ytterligare utvecklingspotential är att sälja in vår produkt till
en återförsäljare och på så sätt nå ut till nya
målgrupper och kunder. Vidare finns det även
andra utvecklingsmöjligheter för vår affärsidé,
ideén att kombinera våra budskap med andra
produktkategorier såsom blommor och presentkorgar är intressant, då utbudet av dessa
produkter är mycket litet på marknaden, inte
minst för privatpersoner.

färgkodade bottnar
För att kunna se
skillnad på smakerna

Insats
För att chokladen inte
ska trilla ut

Botten på asken
Ihopvikt av oss
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VÅRt team

“Vår VD:s uppgifter är att ha ett
långsiktigt och brett tänkande som
gynnar företaget i längden samtidigt
som VD:n ska se till att gruppdynamiken hålls samman och att alla trivs
i företaget.”

- EN DJUPDYKNING Ett företags framgång skapas av personerna som står bakom företaget.
Lärdom skapas av motgång, framgång skapas av hårt arbete, passion och
visdom. Vi är ett team som jobbar tillsammans, bollar ideér med varandra
och lär oss tillsammans. Under årets gång har vi tillsammans lärt oss om
entreprenörskap och företagande.

Emilia Nilsson
VD

teamutveckling
Tillit och förtroende, öppenhet, engagemang
och ansvar är nyckelorden till ett bra team.
Det första som lärarna sa när vi skulle bilda
våra UF-företag var att välja kompetens framför vänner. Vi valde båda och det är det bästa
beslutet som vi någonsin har tagit. Vi är fyra
personer som arbetar otroligt bra tillsammans
samtidigt som vi alla har våra unika spetskompetenser. Vi visste från början att det var vi. Vi
fyra ska driva detta företaget, vi fyra ska utvecklas tillsammans och kanske det viktigaste
av allt vi fyra ska ha riktigt roligt tillsammans,
samtidigt som vi ska lyckas med vårt företag.
Det finns många fördelar med att samarbeta
och utveckla ett företag tillsammans med sina
vänner. Vi har till exempel märkt att det är lättare att vara öppen och att våga säga vad man
tycker och tänker samtidigt som det blir lättare
för alla att finna inspiration i ett team där engagemang är A och O. Vi brukar jämföra vårt
team med en chokladask - Den bästa chokladasken innehåller olika sorters praliner där alla
smaker är olika och kompletterar varandra.

Lärdomar
Under året har vi på Chocogift UF samlat på
oss en otalig mängd av lärdomar och erfarenheter. Vår resa genom UF-året har långt ifrån
varit problemfri och våra kunskaper har kontinuerligt utvecklats och vi har vuxit både som
företag och som individer.

“Lukas har ett öga för färg, form
och design samtidigt som han har
kunskaper i diverse redigeringsprogram, vilket är en viktig del i
vårt företag.”

Vi har ställts inför situationer då vi behövt lösa
diverse problem, vara kreativa och tillåta oss
att kompromissa.
Ett exempel på när vi i företaget tvingades
att tänka om och tillämpa plan B, var i början
av vårt UF-år. Allt var spikat och klart, leverantörerna bestämda och produkten utformad.
Det var då vår tryffelleverantör meddelade att
de inte kunde leverera tryfflarna i så låg volym
vi var i behov av. Ett antal kompromisser, nya
förslag och ideér senare hade vi lyckats lösa
detta dilemma och här står vi nu, med en produkt som vi är stolta att visa upp för världen.

Lukas Holgersson
Produkt & Designansvarig
“Elias kan rabbla säljargument i
sömnen och kort sagt är han ett
proffs på att fånga kunder och
läsa deras behov.”

Initiativ, mod och ansvar är bara några av
de erfarenheter som vi bär med oss i vår
ryggsäck. För oss står det klart att något av
det viktigaste i ett företag är att våga ta kontakt. Våga ta kontakt med kunder, leverantörer
och andra potentiella samarbetspartners.
Bakom framgång ligger hårt slit, organisation
och planering. Även om det känns tufft i en
situation, lönar sig hårt slit i längden vilket vi
har fått uppleva flera gånger. Sist men inte
minst, den kanske viktigaste lärdomen av alla,
att det är JÄTTEKUL att driva företag, att lära
sig nya saker och att se sin produkt på marknaden.

Elias Wielgaard
Säljare
“Vår ekonomiansvariges
uppgifter är att hålla koll på
ekonomin i företaget, ta fram
budgetar och ansvara för bokföring.”
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Yasmine Gustafsson
Ekonomiansvarig

9

VÅR MARKNAD

ku
nd
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Norge
Vår första kund utanför sverige

- EN DJUPDYKNING -

VÅ
Ra

Att ha koll på vår marknad är otroligt viktig för att kunna sälja mycket och
för att kunna bygga upp ett starkt varumärke. I det här avsnittet kommer
vi ta en närmare titt på vilka våra kunder är, hur vi når ut till dem och hur
vi sedan får våra produkter till dem.

Marknad
Chokladmarknaden är väldigt stor, eftersom
många tycker om choklad. Att försöka sälja
till alla som tycker om choklad är orealistiskt, därför har vi valt att rikta oss till en mer
specifik målgrupp. Vår huvudsakliga målgrupp är medelålders män och kvinnor som
har en god ekonomi. Vi tror att denna grupp
kommer köpa vår produkt mest regelbundet
då vår produkt är en gåva som passar till många olika tillfällen. Det kan vara en bra present
till familjen, en bra gåva till en bjudning eller
en härlig upplevelse till sig själv. Tonåringar är
också en potentiell målgrupp då de kan utnyttja vår produkt som en bra gåva till vänner
och familj. En annan stor, men lite annorlunda
målgrupp vi har är olika företag i närområdet.
Att företag köper vår produkt gynnar oss mycket då företag oftast köper en stor mängd av
vår produkt, vilket leder till en stor inkomst på
kort tid.

Marknadsföring
Att marknadsföra sig är en nyckel till
framgång för Chocogift UF. Genom att marknadsföra sig mycket får man en stor spridning
och har möjlighet att nå ut till många kunder,
vilket kan leda till ett bredare kontaktnät och
framförallt en större marknad som leder till
ökad försäljning. Marknadsföring kan ske på
många olika sätt, vilket vi utnyttjar. Vår största
marknadsföringskanal är Facebook.

UMEÅ
Vår nordligaste kund

Leksand

På Facebook publicerar vi olika nyheter som
berör vårt företag, olika event vi kommer
delta i och även tävlingar vi har för våra följare.
Exempelvis så publicerade vi på facebook när
vi lyckades bli månadens UF-Företag i November vilket gav mycket positiv publicitet.
Facebook är en bra kanal då det är väldigt lätt
att få spridning via våra följare, men även via
vänner och familjer. När våra följare/vänner
gillar vårt inlägg sprids det vidare till deras
vänner, och så fortsätter spridningen. Vi använder oss även av andra sociala medier som
Instagram och en egen hemsida. Vi har även
kontaktat tidningar och fått artiklar skrivna om
oss, exempelvis i BLT.

Lidingö
kunden som bor närmast
Norrköping stockholms stadskärna
Jönköping
Halmstad
Växjö
Olofström, Lönsboda och Ryd
Våra hemorter, våra största kundgrupper finns här, i närområdet

distribution

Några av våra lyckade inlägg på sociala medier

Chocogift UF:s distributionskanaler har
utvecklats sedan företagets uppstart. Under
första perioden distribuerades varorna mest
till kunderna personligen via säljtillfällen vid
olika evenemang. Senare publicerade vi vår
webshop, vilket ökade våra distributionskanaler, då vi nu även kunde börja skicka våra
varor via posten. Vår webshop gav oss möjligheten att nå ut till fler potentiella kunder
runt om i landet, därför är fraktsättet ett bra
alternativ. Trots vår webshop försöker vi hålla
det personliga bemötandet vid liv, då kunder
även kan välja att hämta sina varor hos oss. Vi
har då valt ut Olofström, Ryd och Lönsboda
som platser för avhämtning av varor, eftersom
det är där vi rör oss mest.
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Vår ekonomi
I prissättningen av vår produkt har vi utgått från aspekter såsom inköpskostnader, den tid
det tar att färdigställa slutprodukten och svar från en utförd marknadsundersökning. Inköpspriset för den lilla asken landar på ungefär 23 kronor och den stora på 37 kronor. För att
skapa en lönsamhet för vårt UF-företag har vi ett relativt stort pålägg samtidigt som vi gjort
valet att ytterligare lägga på ett par extra kronor på grund av det arbete som utförs under
packningprocessen. Innan beslutet om priset togs gjorde vi en jämförelse mellan svaren
från en marknadsundersökning och våra egna prisförslag. Det aktuella priset för vår produkt är idag 49 kronor för den lilla asken respektive 89 kronor för den stora asken.

Resultaträkning Avser perioden 2017/09/01 - 2018/03/20
Intäkter
Varuförsäljning1 43 517,00
===335,90
Övrig intäkt2
43 852,90
Totalt
Kostnader
Varukostnad3 21 994,37
Eventkostnad4 ===919,95
Övriga kostnader5===299,67
23 213,99
Totalt
20 638,91
Resultat

Balansräkning
Tillgångar
Kassa 3 239,00
Bank 22 599,91
Totalt 25 838,91

Produktionskostnader 22,7 kr
Försäljningspris
49 kr
Vinst
26,3 kr
Täckningsgrad
54%

stor ask
Produktionskostnader 36,8 kr
Försäljningspris
89 kr
Vinst
52,2 kr
Täckningsgrad
59%

Avser perioden 2017/09/01 - 2018/03/20

Skulder
Riskkapital 5 200,00
Resultat 20 638,91
25 838,91
Totalt

1. Försäljning av askar och tryfflar i lösvikt
2. Intäkt bestående av frakt, dricks och sparränta
3. Varuinköp av tryffel, ask och komponenter
4. Kostnad av delaktighet i olika evenemang och montermaterial
5. Köp av marknadsföring och kostnad vid frakt av ask till kund

Olofström, 2018-03-20

Emilia Nilsson

Liten ask

Yasmine Gustafsson

Omsättning
43 853
37 907
34 000

Budget

Utfall

Jag har granskat Chocogift UF:s delårsrapport, räkenskaperna samt styrelsens och
VD:s förvaltning för perioden 2017-09-012018-03-20. Granskningen har utförts enligt
god redovisningssed. Jag tillstyrker: att
resultaträkningen och balansräkning fastställts och att årsrapporten har upprättats
enligt årsredovisningslagen

Carola Olofsson (UF-Lärare)
Lukas Holgersson

Elias Wielgaard
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