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Stamcellsprodukten
XSTEM i kliniska studier
Det svenska biopharmabolaget Xintela får stor uppmärksamhet för sin stamcellsprodukt XSTEM® och
dess stora potential inom regenerativ medicin. XSTEM är i klinisk utveckling för behandling av knäartros
och svårläkta venösa bensår.

X

intela fokuserar sitt utvecklingsarbete med stamcellsprodukten XSTEM
inom två kärnområden:
artros och svårläkta sår,
indikationer som idag saknar bra behandlingsalternativ. XSTEM framställs
i bolagets GMP-anläggning och är nu i
klinisk utveckling för behandling av knäartros och svårläkta venösa bensår. XSTEM, som består av integrin-alfa10beta1
selekterade mesenkymala stamceller från
donerad fettvävnad, är patentskyddad för
all terapeutisk användning.
Klinisk utveckling i knäartros och svårläkta venösa bensår
Xintela startade under våren 2022 sin första kliniska studie (Fas I/IIa) i Australien
på patienter med knäartros. Huvudmålet
är att visa att XSTEM är säkert, men också att få preliminära resultat som visar
att produkten har DMOAD-egenskaper
(Disease Modifying Osteoarthritis Drug)
och kan bromsa brosk och lednedbrytning samt regenerera skadat ledbrosk och
förbättra ledfunktionen.
En klinisk studie med XSTEM på patienter med svårläkta venösa bensår (Fas I/
IIa) startade nyligen. Studien, vars huvudmål är att visa att XSTEM är säkert
men även kan förbättra sårläkningen hos
dessa patienter, kommer att genomföras i
samarbete med Linköpings Universitetssjukhus och finansieras till stor del med
bidrag från Vinnova. Prekliniska studier
har visat att XSTEM är både säker och
effektiv och har förmågan att regenerera

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela

skadat ledbrosk samt läka hudsår i relevanta prekliniska modeller och har därmed stor potential att bli ett genombrott
i behandling av dessa sjukdomar. Utöver
detta har Xintela i prekliniska studier visat att XSTEM även har stor potential
för behandling av ARDS (Acute Respiratory Distress syndrome; chocklunga),
en allvarlig lungkomplikation med hög
dödlighet.

XSTEM är vår selektionsmetod som gör
att vi kan framställa homogena (rena)
och högkvalitativa stamcellspreparationer som har bättre funktion jämfört med
oselekterade stamceller. Selektionssteget säkerställer också reproducerbarhet
mellan stamcellspreparationer från olika
donatorer, vilket ger XSTEM en stor regulatorisk fördel”, säger vd Evy
Lundgren-Åkerlund.

”Det som är unikt och fördelaktigt med
vår patentskyddade stamcellsprodukt

Xintela har tillstånd från Läkemedelsverket att tillverka XSTEM och andra
avancerade terapier, så kallad ATMPs,
i bolagets egen GMP-anläggning. Tillverkningsanläggningen är i full drift och
teamet har framgångsrikt producerat
XSTEM för bolagets kliniska studier.
”Vår kompetens inom GMP-produktion
öppnar också för möjligheten att agera
som kontraktstillverkare för processutveckling och tillverkning av andra ATMP,
vilket skapar nya intäktsmöjligheter”,
fortsätter Evy Lundgren-Åkerlund.
Dotterbolaget Targinta – unikt target för
behandling av aggressiv cancer
Parallellt med utvecklingen av stamcellsterapier i Xintela utvecklar dotterbolaget
Targinta antikroppsbaserade behandling-

ar mot vissa aggressiva cancerformer
såsom glioblastom och trippelnegativ
bröstcancer. Utvecklingen baseras på upptäckten att integrin- alfa10beta1 uttrycks
på ytan av dessa aggressiva cancerceller
och är därför en mycket attraktiv målmolekyl för riktad cancerterapi. Targinta har
två antikropps-kandidater under preklinisk utveckling: TARG10, en funktionsblockerande antikropp som bland annat
hämmar metastasering av cancerceller
och TARG9, som är ett antibody-drug
conjugate (ADC) där ett cellgift har kopplats till antikroppen som har visats avdöda
cancerceller i prekliniska modeller.
”Targinta utvecklar en helt ny typ av behandling inom cancerområdet och har
ett brett patentskydd för både target och
antikropp, vilket gör bolaget extra attraktivt för potentiella partners”, avslutar Evy
Lundgren-Åkerlund.
Läs mer: www.xintela.se
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Modernt fastighetssystem som
underlättar för fastighetsägare

Med en enkel innovativ prissättning hjälper fastighetssystemet TenFAST hundratals fastighetsägare i Sverige att
leverera det bästa och mest prisvärda verktyget som automatiserar och förenklar verksamhetsarbetet.

F

ör en hyresvärd eller fastighetsägare utan ett fastighetssystem kan det ibland
kännas överväldigande. Det
går att använda Excel till en
viss gräns men värdefull tid
som kan läggas på annat går till spillo.
Med fastighetssystemet TenFAST går det
att automatisera processen vilket i sin
tur underlättar och förenklar arbetet i
verksamheten.
Hela idén till TenFAST började då grundarna, som alla äger fastigheter och hyreshus, försökte hitta ett system som kunde
hjälpa dem i deras verksamheter att auto-

matisera fler arbetsmoment för uthyrning
eller hyreshusförvaltning. De insåg att det
fanns många fastighetsbolag i Sverige som
var i behov av ett modernt automatiserat
system till en rimlig kostnad. De kom i
kontakt med en annan fastighetsägande
familj som befann sig i samma situation
och tillsammans började de utveckla en
automatiserad lösning som resulterade i
fastighetssystemet TenFAST.
–Vi ville ta fram ett system som kunde
avlasta oss i vår verksamhet. Vår vision
med TenFAST är att ge mindre och medelstora fastighetsägare tillgång till samma
kvalité av verktyg och automatisering som
de allra största har råd att betala ”stora
pengar” för. I ett år har vi funnits online
och vi får in cirka fem kunder i veckan,
utan någon marknadsföring eller aktiv
försäljning. Våra priser är betydligt lägre än de stora ”jättarna” som finns på
marknaden och har du mindre än fem
hyresobjekt kan du använda vårt system
helt gratis, berättar Peter Krait, fastighetsägare, fastighetsjurist och medgrundare
av TenFAST.
De senaste tre åren har det enligt Peter
poppat upp liknande system men han
understryker att TenFAST tillhör det vassaste på marknaden just nu i och med
deras låga avgift och enkla gränssnitt.

Peter Krait,
medgrundare TenFAST

–Det fina med TenFAST är att kunden
och kundens hyresgäst sköter det mesta
själv. Det är väldigt lättillgängligt och
enkelt. Man skapar ett konto och lägger

in uppgifter om sina hyreshus och hyresgäster. Det går att bokföra hela sitt
hyresbestånd och sin verksamhet genom
integration mot de vanligaste bokföringstjänsterna. Månads- och kvartalsaviseringar samt avcheckning av hyror går att
sköta per automatik. Vi har byggt upp
systemet utifrån hyresobjektet som kan
vara en lägenhet, lokal, parkeringsplats
eller ett förråd. Systemet används även
framgångsrikt av bostadsrättsföreningar,
parkeringsbolag och andra verksamheter
som hyr ut objekt. Fungerar allt som det
ska i ett hyresförhållande kan du i princip
luta dig tillbaka och låta systemet sköta
resten, berättar Peter.
En spännande funktion i systemet är
det går att se statistisk för verksamheten
med hjälp av insamling av data via ett
användarvänligt gränssnitt och begripligt
diagram. Detta ingår i tjänsten och alla
användare, även de som har gratisversionen, får tillgång till det.
–Statistiken är bra att ha om man som
fastighetsägare har ambitionen att växa,
spara eller bygga ett kapital, säger Peter.
Även möjligheten att ansluta systemet till
andra fastighetsfunktioner såsom passering, avläsning och annan sensorteknik
är nu fullt möjligt. Fokuset för TenFAST
är små till medelstora fastighetsägare och
marknaden i Sverige är stor, säger Peter.
Han fortsätter:
–Det finns runt 7000 privata hyresvärdar i Sverige som har strax under 500

lägenheter idag. Många av dem arbetar
utan något fastighetssystem. Det är vår
bedömning efter att ha varit i fastighetsbranschen i över 20 år. I Sverige finns
idag ca 2 miljoner hyresrätter (uppgift
SCB), om man sedan lägger till garage,
förråd och kontor så kan man lätt förstå
att marknaden för fastighetssystem är
enorm. Det är först nu de senaste två åren
som vi ser att fastighetsägare försöker gå
över till ett mer automatiserat arbetssätt,
berättar Peter.
Idag har TenFAST över 600 registrerade
konton med över 100 betalande kunder.
–Systemet hanterar över 25 mkr i hyresavisering varje månad, vilket är ganska
imponerande på den korta tid vi varit
verksamma. Vi själva äger hyreshus och
därför brinner vi för att hjälpa andra fastighetsägare att automatisera deras verksamheter till en väldigt förmånlig kostnad
eller helt gratis. Framöver ligger fokuset
på att marknadsföra TenFAST i Sverige
och senare i Skandinavien, avslutar Peter.
		

Text: Isabelle Ibérer
Läs mer:www.tenfast.se

TenFAST

Ett modernt fastigh etssystem
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Behovsanpassade utbildningar
för ett steg i karriären
SIH erbjuder yrkeshögskoleutbildningar av stort strategiskt värde inom IT, ekonomi, inköp, digital
marknadsföring och logistik med miljö, hållbarhet och säkerhet i fokus. Utbildningarna förbereder de
studerande för eftertraktade arbeten i näringslivet.

Isabella Larsson och Rebecca Bohlin, utbildningsledare SIH

E

tt steg i karriären! Det säger mycket om Stockholm
internationella handelsskolas (SIH) utbildningar. Om
du vill göra ett karriärsskifte
eller uppgradera dig i din arbetsroll kan
du läsa SIH:s internationella utbildningar
som är inriktade på ekonomi, säkerhet,
miljö och hållbarhet i en allt mer globaliserad värld.
–Vårt koncept är helt fantastiskt! Arbetet som sker varje dag av våra dedikerade
utbildare och utbildningsledare på skolan genererar nya spännande karriärer
och att få en kvalificerad utbildning är

guld värt, säger Martin Wesseloh, vd SIH.
Rose-Marie Rustand som undervisar i
kurserna beskattning, ekonomistyrning
och handelsrätt på utbildningen Internationell redovisningsekonom i Stockholm
och Norrköping inflikar:

–Våra utbildningar är korta och inten siva, oftast mellan 1-2 år. Man kommer
ut och får arbeta på ett företag i slutet
av utbildningen genom LIA (lärandet i
arbetslivet) vilket innebär att man lär sig
oerhört mycket mer och blir anställningsbar på ett annat sätt.
SIH har tre skolor; i Malmö, Norrköping
och Stockholm med de är relativt små
enligt Martin.
–Vi vill inte vara jättestora med tusentals elever. Hos oss är det familjärt och
nära, det är vår verksamhet och det är
så vi vill ha det, säger Martin. Rebecca
Bohlin, utbildningsledare SIH Stockholm
instämmer:
–Ja det känns som att vi förmedlar den
känslan redan när vi intervjuar studenterna. Det står även i våra kursutvärde ringar att vi verkligen uppfattas så, säger
Rebecca.

Martin Wesseloh, vd SIH

Rebecca och Isabella Larsson är båda
utbildningsledare på SIH. Det är de
som ser till att utbildningen följer ut -

Rose-Marie Rustand, kursledare på utbildningen Internationell redovisningsekonom, SIH

bildningsplanen, arbetar med att ansöka
om nya utbildningar, sköter den dagliga
kontakten med utbildare och studerande.
Stort fokus läggs på näringslivsträffar där
företag kommer in och presenterar sig
för klasserna, berättar om branschen och
söker LIA-studerande.
–Det är så viktigt att börja bygga upp
nätverket och komma ut i arbetslivet
efter utbildningen, därför arbetar vi så
nära näringslivet, säger Isabella. Martin
fortsätter:
–Näringslivet är väldigt förtjusta i våra
utbildningar och vittnar om ett otroligt
stort behov. Vi har alltid fulla klasser. Det
är ett högt söktryck både på våra distansutbildningar och till skolan. Fokuset på
våra utbildningar ligger mycket på håll barhet och säkerhet och det är också det
vi ser att det finns ett ökat behov av. Vi
håller oss uppdaterade med EU:s direktiv
och FN:s agenda 2030 och det är massa
frågor kring hållbarhet. Marknaden vill
ha det, samhället vill ha det och vi vill
utbilda inom det. Det är väldigt populärt,
säger Martin.
Utbildningen till Hållbarhetscontroller
ligger nära till hands. Det är som en
påbyggnadsutbildning fast med fokus
på hållbar ekonomi, hållbar miljö och
hållbar psykosocial miljö. Det handlar
framförallt om hur vi kan på bästa sätt

arbeta mer resurseffektivt oavsett om det
gäller miljö, arbetsmiljö eller ekonomi.
En hållbarhetscontroller är ansvarig och
räknar på det, säger Rose-Marie.
Utsikterna efter en genomgången utbild ning hos SIH ser väldigt goda ut och siff rorna talar för sig själva.
–Väldigt många får en anställning genom sin LIA. I vissa av våra utbildningar har mellan 70-75 % av de studerande
anställning redan när de tar examen, så
utbildningsformen är fenomenal måste
jag säga, säger Rebecca.
–Ja och en bidragande faktor till att
anställningstalet är så högt är att vi förlägger LIA-perioden som sista kurs i slutet
av utbildningen vilket gör att de studerande kan få en anställning direkt och
bara arbeta vidare när de är klara med sin
utbildning. Det tror jag spelar stor roll
för att anställningsgraden är så hög. Vi
följer även upp studenterna sex månader
efter avklarad utbildning och då är det ca
90% som uppger att de har anställning
som går i linje med utbildningen de gick.
Det är ett bevis på att våra utbildningar är
effektiva och fungerar, avslutar Isabella.

Text: Isabelle Ibérer
Läs mer: www.sih.se

VACKRA MATTOR OCH
STORT SORTIMENT I EN
AV SVERIGES STÖRSTA
MATTBUTIKER
Att en fin matta kan
fylla eller komplettera
inredningen i ett rum
är de flesta överens
om. Orientmattor.com
hjälper alla kunder att
hitta rätt och har ett
brett utbud att
välja från. Eftersom vi
har egen produktion
från bland annat
Iran, Indien och
Pakistan, kan vi
styra produktionen.
Kvaliten blir oslagbar,
tillverkningen går
rätt till och vi kan
erbjuda populära
designmönster.

KOM
OCH
SE VÅRA
KANON
PRISER
Sveavägen 100

www.orientmattor.com

Tel: 0760098921

Öppetider: Mån-Fre 10-18 Lör 11-17 och Sön 12-15.
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”Vi har allt inom lampor,
belysning och ljuskällor”
Ljusidé i Jakobsbergs centrum har i över 40 år hjälpt
kunderna att hitta rätt ljus och lampor.
– Ljust, mörkt, varmt, kallt – alla tycker olika om
ljus, och vi måste kunna skräddarsy efter alla behov,
säger ägaren Christian Baumann.
Han växte upp i föräldrarnas lampaffär WB
Elektriska på Skälbybvägen i Barkarby. Han är utbildad elektriker och han
har jobbat inom belys-

ningsbranschen i 40 år.
Det må låta som en sliten
klyscha, men det Christian inte vet om lampor
och ljuskällor, det är inte
värt att veta. Men med

det sagt är han inte heller
färdiglärd!
Med dagens moderna
teknik finns det ständigt
nya innovationer att ta
till sig, menar han.
– Utvecklingen på
ljuskällor är helt otrolig.
Med den nya LED-tekniken finns det inget stopp,
du kan skapa i princip vilka ljusmiljöer som helst,
menar han.
Idag driver han företaget Ljusidé sen över 20
år tillbaks i Jakobsbergs
centrum, som är en del i
kedjan LjusExperten.
– Vi är en lampaffär
som har allting inom
lampor, belysning och
ljuskällor.
Tack vare sin breda erfarenhet och kunskap om
rätt ljus är Christian även
med och utvecklar nya
unika ljuskällor i direkt
samarbete med olika leverantörer.
– Ljust, mörkt, varmt,
kallt – alla tycker olika om ljus, och vi måste
kunna skräddarsy efter

”Jag är en glad prick och jag
bjuder gärna på mig själv
inför kunderna. Man måste
gilla folk för att jobba i butik”, säger Christian.

alla behov, säger Christian.
Ofta får han hjälpa
kunder som varit inne
på närmsta mataffär och
slentrianmässigt plockat
på sig en 60-wattare av
okänd sort.
– De kan vara helt förtvivlade för ljuset blev
inte alls som de hade
tänkt. Då hjälper vi dem
att välja rätt ljuskälla och
så får de gå hem och prova i lugn och ro. Vi har
öppet köp på alla ljuskällor, för det viktigaste är
att kunden blir nöjd, slår
han fast.
Många kunder tycker
att det är svårt att hitta
rätt ljus, då det ständigt
dyker upp nya tekniker.
– Men hos oss kan man
byta ut sina gamla glödlampor till LED och få nästan samma ljus som innan.
Eller bättre!
– Vi hjälper varje kund
och vi älskar när kunderna kommer in och har tagit foton på hemmet så vi
kan få hjälpa dem som de
belysningsexperter vi är.
Vi har kunder från hela
norrort, och så sent som
idag hade vi en kund som
åkt hela vägen från Saltsjöbaden!

Glöm inte ”foten” innan
du kliver in i butiken...
Här finns ett stort sortiment av skärmar – och de hjälper gärna till med att hitta en ny skärm till kundens
gamla eller nya lampfot.
– Om du har möjlighet att ta med den till butiken
underlättar det såklart! säger Madeleine Hedlund.
Madeleine kan det här
med lampor, då hon jobbat i branchen sen 1996
och sedan 2003 även kan
titulera sig ljusdesigner.
– Många gånger kan jag
se direkt vad för lampa eller skärm en kund letar efter –men ibland
tar det lite längre tid
att komma fram till.
Det här jobbet överraskar en ständigt och
det är nog därför jag
är kvar, berättar hon.
Kollegan
Helena
Classon har jobbat i
branschen sen 1986
och tycker om att hjälpa kunder till ”rätt”
beslut.
– Jag lyssnar in önskemål och förväntningar på hur man vill
att det ska se ut hemma. Vilken funktion
ska lampan ha och hur

Madeleine Hedlund och
Helena Classon har jobbat med lampor sedan
1996 respektive 1986!

ser det ut i övrigt i rummet? Då är det lättare att
guida kunden rätt!
Precis som i allt annat
så går det trender även i
lampskärmar.

– Just nu har vi mycket sammet, gärna med
olika mönster. Sen har vi
ett stort utbud av äldre
plisserade sidenskärmar.
– Vi har också många
designermönster av till
exempel Stig Lindberg
och William Morris,
berättar Madeleine.

Förutom det stora utbudet av färdiga skärmar
finns det även möjlighet
att skapa något riktigt
unikt till sitt hem.
– Vi har tygprover som
vi kan låta göra skärmar i
alla möjliga modeller av,
det går att få i princip som
man vill.

Max Baumann är nästa generation i butiken och trivs med
att jobba tillsammans med pappa Christian.

Max ger nytt
liv åt gamla
lampor
Inuti vad som förr var ett bankvalv, långt in i butikens
lokaler, har Max Baumann sitt lilla kryp in. Här ligger
nämligen butikens verkstad, där gammalt blir som
nytt under hans flinka fingrar.
– Nu kan lampan leva vidare i ytterligare 50 år till!
Idag håller han på att dra
om elen i en äldre ljuskrona i mässing med vackra
glasprismor.
– Jag byter ut allt som
har med elen att göra så
att bara skalet är kvar.
Det är lite pill, men jag är
ganska teknisk och gillar
att hålla på med händerna, så jag jobbar oftast
här i verkstan.
En intrikat ljuskrona
kan ta upp till 5 timmar
att renovera, men är det
mindre bordslampor hinner han med 4-5 stycken
på en arbetsdag.
Att jobba med äldre
lampor är kul av flera anledningar.
– De är oftast väldigt
välgjorda och har en fantastisk kvalitet. Vi får ofta
in gedigna glasfötter från
Orrefors och Kosta Boda
eller gamla malmkronor.
Den kvalitén får du betala tusentals kronor för
idag, menar han.
Det vanligaste är att
kunder antingen har
ärvt en äldre lampa eller
handlat på loppis, och vill
få elen omdragen.
– Dels kan sladdarna
vara gamla och trasiga så
de inte längre är elsäkra

och når upp till dagens
krav. Eller så behöver
sladdar och stickkontakter bytas ut till moderna.
Att bara byta stickkontakten från en ojordad till
en jordad är inget som
han rekommenderar att
man gör själv, då det både
är olagligt och kan sluta
illa om man inte vet vad
man gör.
– Då är det bättre att
lämna in den till oss så
man får det fackmannamässigt gjort och lampan
kan leva vidare i ytterligare 50 år till.
Utöver renoveringar
hjälper han även till med
att planera ljussättning
av hem samt mindre företagslokaler.
– När vi hjälper till att
ljussätta så utgår vi från
kundens ritningar och
foton och sedan går vi
igenom punkt för punkt
vad som önskas, samt hur
man kan förbättra planen
för ljussättning.
Är kunden väl förberedd så kan han börja
skissa på en lösning direkt.
– Vi tar heller inte betalt för denna hjälp, vilket
är väldigt unikt.

Ljusidé, din lampaffär
i Jakobsbergs centrum

5 minuter
från IKEA
Barkarby

40 år i branschen, kom in och fråga oss,
så hjälper vi till
08-580 150 40 • info@ljuside.com
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Specialistsjukvård på
kundens villkor
Med målsättningen att tillsammans med kunderna arbeta strategiskt med hälsoarbete för att bibehålla
och öka hälsonivån vill Quality Care bidra till ett hälsosammare och friskare liv för den enskilde och till
välmående och lönsamma företag.

M

ånga medarbetare lider idag av ohälsa på
sin arbetsplats. De tre
största ohälsoorsakerna för företag är psykosocial ohälsa och stress, dåliga levnadsvanor och rygg- led och muskelbesvär.
Dessa tillsammans står för 80% av ett
företags ohälsokostnader. Dessutom är
80% av dessa på arbetet och producerar
sämre enligt Lars-Göran Kjellin, specialistläkare i allmänmedicin och grundare
av Quality Care. Han betonar att hälsa
är en strategifråga för ett företag och att
en hälsoundersökning och uppföljning
kan förebygga hälsoproblem för anställda och i sin tur leda till välmående och
lönsamma företag.
Lars-Göran Kjellin,
grundare Quality Care

Quality Care, som är diskret beläget i sekelskiftesmiljö bakom Dramaten i Stockholm startades 2002 som en motreaktion
på den brist på tid och kontinuitet som
vården då uppvisade. Sedan dess har sättet som vården bedrivs på blivit ännu
värre. Man får sällan träffa samma läkare, och tidspressen är ännu tydligare.
Quality Care är sedan starten ledande
inom högkvalitativ vård där patienten på
riktigt – är i centrum och atmosfären är
välkomnande och familjär.
Många företag jobbar med att ta hand
om medarbetare som inte mår bra men
Lars-Göran menar att man måste också
tackla orsakerna till det.
–Människor består av kropp och själ
och båda är i synergi med varandra. Mår
själen dåligt så mår kroppen dåligt och
vice versa. Det finns många människor
som är friska men som inte mår bra.
Många som är sjuka som mår bra fast
de har en dålig hälsa. Det är detta som
har varit min ledstjärna under alla år, att
dels kunna påverka individens egna situation; sitt liv, sin arbetsplats och balans
i livet. Det andra är helheten vad gäller
hälsoutbudet. Hälso och sjukvård idag är
mycket stuprörsverksamhet men så är det
inte på Quality Care, menar Lars-Göran.
Specialistsjukvård
Kontinuitet, tillit och att lyssna på kunden
är viktigt för Quality Care. Alla medarbetare på specialistläkarmottagningen har
kompetensen som krävs och de jobbar
med ett helhetstänk.
– Vi har inte några köer utan man är
välkommen att ringa till oss och boka
en tid. Det här är specialistsjukvård på
kundens villkor. De kan boka en tid till
våra specialistläkare utan att någon ifrå-

Väntrummet
”Hörnan” Quality Care

Exteriör Quality Care,
Riddaregatan, Stockholm

gasätter något. Det kan du inte göra inom
den sjukvård som regionerna ansvarar
för, påpekar Lars-Göran.
Quality Care är ett vårdkoncept som erbjuder ett komplett koncept för hälsa och
friskvård genom tre affärsområden: Specialistsjukvård, företagshälsa samt premiumtjänster med årsabonnemang och
avancerade hälsoundersökningar. De har
specialistläkare inom attraktiva områden
som man har behov av i sin vardag som
allmän- och intern medicin, kardiologi
(hjärt- och kärlsjukdomar), neurologi och
hudsjukdomar. Alla specialistläkare är
en viktig kugge i hälsohjulet, berättar
Lars-Göran.
Vad kan företaget göra så att hälsonivån
på medarbetarna stiger?
Det handlar om att jobba strategiskt så
att om du gör en hälsoundersökning på

alla medarbetare kan du sedan få återkoppling och se hur hälsoläget är bland
anställda på en aggregerad nivå i form
av en rapport. Detta ger ett underlag för
åtgärder som företaget kan göra för att
förebygga och förbättra hälsoläget för de
anställda. Kanske är det en chefscoachning som behövs, eller hjälp vid en svår
familjesituation, kan företaget underlätta
på något sätt? Kan man ordna flextid,
kan man jobba hemma eller skapa bättre
förutsättningar för att få bort stress hos de
anställda? Motion, kost och träning? Kan
du sponsra de anställda genom subventionerade luncher på vissa restauranger,
eller se över ditt egna personalkök? Det är
det som är företagshälsa för mig, när man
jobbar strategiskt, förklarar Lars-Göran.
Avancerade hälsoundersökningar
Det finns två stora spöken i livet och det
ena är cancer och det andra är hjärt- och

kärlsjukdomar. Bägge är lika lömska.
–De kan ge ifrån sig symptom i ett
väldigt sent skede. Du kan ha en ärftlighet
och en slumpvariabel vilket gör att du
aldrig kan garantera att du inte drabbas
av hjärt- och kärlsjukdomar bara för att
du lever sunt. Därför är det så viktigt med
omfattande och riktade hälsoundersökningar så att, utifrån din egen bakgrund,
hälsoläge och din motivation, kan ändra
din situation och dina levnadsvanor. Vi
tittar framåt, lägger upp en hälsoplan och
följer upp, avslutar Lars-Göran.
		
Text: Isabelle Ibérer

www.quality-care.se
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Boappa förenklar
styrelsearbetet - och vardagen

Med grannars trivsel i fokus erbjuder Boappa en innovativ app som förenklar styrelsearbetet och bidrar
till bättre boende och boendeekonomi i Sveriges bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

H

ur många gånger har
mjölken tagit slut eller
ett ägg har saknats när
du ska baka? Eller du
behöver ett verktyg eller
någon som vattnar dina blommor medan
du åker bort? Med hjälp av ett klick i den
innovativa boendeappen Boappa kan du
få hjälp med dina vardagsproblem och
ställa en fråga till alla medlemmar i din
bostadsrättsförening. Mats He som är

grundaren bakom Boappa började jobba
med idén om en ny app som skulle förenkla och effektivisera styrelsearbetet i
bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar i Sverige. Detta kom efter att
han själv hade köpt en bostadsrätt och
tyckte att styrelsearbetet kunde bli mycket
bättre med hjälp av en digital lösning.
–Jag lanserade Boappa 2016, fick några
kunder och såg hur nöjda de var. Jag fick
investerare och rekryterade ett team av
programmerare som satt i Kanada, Portugal, Mexiko och Singapore där jag själv
jobbade på den tiden. Företaget började
att rulla på och till slut sade jag upp mig
från min tjänst i Singapore och flyttade
tillbaka till Sverige, berättar Mats.
Bolaget växte ytterligare med nya funktioner och användare och för drygt ett
år sedan köptes Boappa upp av SBAB
Bank. Det medförde en ändring av den
grafiska profilen i appen som nu är intuitiv och lättanvänd med mycket högre
datasäkerhet.
–På ett enkelt och smidigt sätt kan du
nå ut med information som medlemmar
faktiskt läser. Det är få som läser mejl från
föreningen eller går in på föreningshemsidan, men har man en interaktiv app med
notiser så tar man del av informationen i
mycket större utsträckning. Det framgår
också tydligt i vår data, säger Mats.

I första hand är Boappa ett verktyg för
att effektivisera styrelsearbetet i landets
bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Men Boappa fungerar också
som en välfungerande grann community.
Vardagsproblemen blir så mycket enklare
med hjälp av Boappa.
–Man behöver t.ex. inte vänta på att
ens föräldrar ska komma för att man
ska få låna en slagborr och man slipper
bekymmer såsom: ”Var ska svärföräldrarna parkera bilen? Hur bokar jag gästlägenheten?”, allt sådant får man svar på
i appen. Det kan handla om så otroligt
enkla saker som: ”Jag glömde att köpa
vin, är det någon som har en flaska?”.
Fem minuter efter att man ställt frågan i
appen har grannarna erbjudit flera olika
vinsorter och det har blivit en positiv
spiral som smittar av sig bland grannarna,
menar Mats.
Boappa bryter ner barriärerna mellan
grannar där det kanske annars inte finns
en stark gemenskap. Det går snabbt att
fråga i appen och det finns alltid någon
som hjälper till, säger Mats.
–Responsen har varit fantastisk men
utmaningen framåt är att förklara värdet
för nya föreningar och få dem att testa appen. Många föreningar består ofta
idag av pensionärer som ibland motvilligt
sitter i en styrelse. Men det vi ofta ser

är att så fort de börjar använda Boappa
älskar de appen. Det finns ungefär 60 000
bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar i Sverige idag och Boappa
är nu den ledande appen som tusentals
föreningar använder sig av, säger Mats.
Antalet föreningar som använder Boappa
dubbleras varje år och även användandet
av appen ökar och når nya rekord varje
månad.
–Förra månaden öppnades appen nästan en miljon gånger. Det är häftigt, säger
Mats.
I SBAB Bank koncernen finns också Booli
och Hittamäklare som Boappa samarbetar med. Under året kommer det att bli
möjligt att se värderingar av föreningens
lägenheter i appen och man kan få notifikationer om något objekt har sålts.
–Vi samarbetar även med andra aktörer
med målet att integrera vår boendeapp
med olika låssystem och digitala skärmar. Det är mycket spännande på gång
som kommer att ske den närmsta tiden,
avslutar Mats.
Text: Isabelle Ibérer
www.boappa.se

Fri frakt
Direkt till din brevlåda
ÖGONVITAMINER

Snabba leveranser

265:/mån

Beställ idag på Oculivit.com

Starta din
prenumeration
idag och få
6:e månaden
gratis!

Det naturliga valet för en bra ögonhälsa!
Oculivit är ett svensktillverkat ögonvitamin som bromsar och förhindrar åldersrelaterade ögonsjukdomar, som grå starr och
gula ﬂäcken vilka klassiﬁceras som två av de vanligaste ögonsjukdomarna. Redan efter 60-års åldern ökar riskerna drastiskt
för synnedsättning. Ju äldre man blir desto större är risken att drabbas för ögonsjukdomar. Ungefär 30 % av de som är över 70
år har någon form av synförändring relaterat till gula ﬂäcken.

Vår ﬁlosoﬁ

Vår vitamin

Vårt viktigaste sinne

Oculivits ﬁlosoﬁ är inte särskilt komplicerad. Vi erbjuder helt enkelt ett högkvalitativt
ögonvitamin som har en bevisad effekt för
din syn. Transparens är en betydelsefull
aspekt för oss och är därför noga med att
redovisa tydlig information om kosttillskottets innehåll. Vi arbetar aktivt med att
sprida kunskap om åldersrelaterade ögonsjukdomar och vår ﬁlosoﬁ är att förbättra
ögonhälsan.

Vår ögonvitamin produceras i Närkeslätten
och består av antioxidanter från mineraler och vitaminer. Vårt kosttillskott bygger
på forskning från de två mest omfattande ögonstudierna AREDS och AREDS2.
I Age-Related Eye Disease Study deltog
och analyserades ca 8000 patienter under
en period på 10 år. Självklart har inte vårt
ögonvitamin några onödiga tillsatser utan
endast nödvändiga ingredienser som tillför
nytta.

Världen upplevs utifrån människans fem
sinnen. Synsinnet registrerar 80% av de
dagliga intryck vi exponeras av. Genom våra
ögon kan vi bevittna färger, rörelser, strukturer och olika nyanser. Tyvärr kan ögonhälsan försämras vilket påverkar människor
att uppleva dessa spektrum. Därför tycker
vi att det är självklart att alla ska ha samma möjlighet till en bra syn. Oculivit har
lösningen och är ditt naturliga val för en bra
ögonhälsa!

Beställ via vår hemsida
Oculivit.com

Har du frågor vänligen maila oss på
info@oculivit.com

ÖGONVITAMINER
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Innovativ glasögondesign
som förändrar branschen
”Design is the heart of our company”. Så lyder citatet som beskriver det danska företaget Design Eyewear Groups
verksamhet. Med innovation, hög kvalitet, hårt arbete och kärlek designar märkeshuset ikoniska glasögon som
inte bara är funktionella utan även skapar glädje, stolthet och exklusivitet hos användare runt om i världen.

O

rdet ”glasögonorm” är
ett negativt glåpord som
många med glasögon förmodligen har hört någon
gång under sin uppväxt.
För 50 år sedan var det endast fokus
på funktionalitet när man designade
glasögon. Men det ville grundaren av
det danska glasögonmärket ProDesign
ändra på under 1970-talet. Han ville
att det skulle vara positivt och coolt
att bära glasögon och det istället skulle
göra användaren stolt och glad. Han sa
”I want to change eyecare to eyewear”,
och det gjorde han. ProDesign är ett av
många glasögonmärken som det danska märkeshuset Design Eyewear Group
säljer och idag fortsätter företaget med
samma koncept och vision.

Aalto limited edition

Lars Flyvholm, vd Design Eyewear Group

–Det som kännetecknar alla våra
märken är att de är väldigt unika, uttrycksfulla, har olika färger, former och
material. Det är viktigt för oss att hålla
fast vid det, säger Lars Flyvholm, vd på
Design Eyewear Group.
Design Eyewear Group har idag sju olika danska och franska märken; ProDesign, WOOW, FACE A FACE, Kilsgaard,
Nifties, Inface och Alium. Varje märke har sin egen målgrupp. Den danska
designen består ofta av hög kvalité,
funktionalitet och lyxig design medan
den franska designen är mer expressiv
och avantgarde med starka färger och
varierande material.
–Vår primära målgrupp är ”independent opticians” dvs vi säljer inte till de
stora glasögonkedjorna eller direkt till
slutkonsumenten. Vi anser att det är de
mindre optikerna som ger bäst service
och verkligen bryr sig om användaren.
Det är dem vi vill sälja till, menar Lars.
Design Eyewear Groups unika portfölj
består av glasögon med olika prisnivåer
och design. Det är en portfölj där alla
märken kan samexistera.
– Vi vill inte köpa upp ett märke
som har samma målgrupp. I stället tar
vi hänsyn till prisgrupp, uttryck, eller
om det är mycket tekniskt och explosivt mode. Det är viktigt för oss. Våra
glasögon finns i många länder världen
över och vi har bl.a. en butik i Stock-

holm där de säljer alla våra märken. I
Sverige har vi även ett gott samarbete
med Klarsynt. Vi har en stark och bred
portfölj men vi vill vara en enkel leverantör. Därför har vi en webbshop där
våra kunder kan logga in och beställa
våra glasögon. Vi skickar våra glasögon
till hela världen och vid en beställning
skickar vi dem tillsammans med flera
olika märken för att spara på transport
och värna om miljön. Det ska vara så
enkelt som möjligt att jobba med oss,
berättar Lars.
Design Eyewear Group vet vad innovation innebär och tittar mycket på nya
material, sammansättningar, teknik och
färgkombinationer för att skapa unika
kollektioner. Ända sedan starten har de
kombinerat djup expertis inom optik
med stort fokus på design. De formar
och förfinar varje ram tills uttrycket
blir rätt.
–Glasögonen tillverkas antingen i
plast eller i titanium. Alla våra designer
görs inhouse av våra åtta designers i

våra designlabb där vi tillverkar runt
1200 nya designer varje år. Men totalt
är vi 200 medarbetare i företaget, berättar Lars.
Aalto limited edition
I september lanserar Design Eyewear
Group en unik produktserie från FACE
A FACE som kommer att säljas globalt
via FACE A FACE optikers. Serien heter
”Aalto limited edition” och produceras
i endast 1000 exemplar. Nyligen nominerades serien till Silmo d’Or som
är som ”Oscars” för glasögon, där vinnarna tillkännages på den internationella glasögonmässan i Paris i slutet
av september.
–Aalto serien har tagit oss två år att
utveckla. Vi har samarbetat med en utvecklare, designer och teknisk manager
eftersom sättet skruvarna är placerade
på är väldigt unikt. Serien består av
åtskilliga färger och sammansättningar
som är väldigt iögonfallande. Detta är
ett utmärkt exempel på hur vi arbetar
med innovation, säger Lars.

Det tar cirka ett år för Design Eyewear
Group att tillverka glasögon och få ut
dem på marknaden. Lars berättar med
stolthet hur mycket kärlek och hårt arbete som läggs på att ta fram den ultimata lösningen för användaren.
–Vi älskar verkligen det vi gör. Våra
användare behöver inte känna sig som
en i mängden eller som en ”glasögonorm” längre. Tvärtom. De ska känna
sig bekväma och självsäkra. Våra glasögon är för dem som önskar sig något
unikt och alla våra märken har olika
målgrupper så det finns något för alla.
Visionen framåt är att vi ska ta in fler
märken och fortsätta leverera glasögon med hög kvalitet som människor är
stolta och glada att bära, avslutar Lars.
Text: Isabelle Ibérer
www.designeyeweargroup.com

designeyeweargroup.com / info.se@designeyeweargroup.com / 020 140 4454
DEG_SvenskaDagbladet_oct2022.indd 1
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Äger du aktier i ett startup-bolag
och vill ha ett skattetips?
Lägg då 2 minuter på att läsa och förstå det här.

S

verige är ett av världens
mest framstående länder
när det gäller att producera framgångsrika techbolag.
Det svenska tech-undret
har gett världen bolag som
Spotify, iZettle, King, Soundcloud och
Truecaller - bolag som gått från att vara
onoterade till att idag vara börsnoterade. Listan kan göras lång och många
funderar över vilket bolag som blir
nästa succé.
Om du har möjligheten att investera
tidigt i en startup så kan du äga dessa
aktier privat, genom ditt holdingbolag
eller genom kapitalförsäkring.
Kaptena har sedan 2015 hjälpt mer än
3000 aktieägare i onoterade bolag att
möjliggöra ägandeformen kapitalförsäkring (KF) för deras aktier i startups.
Det innebär att deras vinster och utdelningar skyddas från kapitalvinstskatt
på 30 procent och istället betalar de en
årlig schablonskatt på värdet av aktierna
i kapitalförsäkringen. För 2022 uppgår
schablonskatten till 0,375 procent vilken även gäller för Investeringssparkonto (ISK), så det är inte så konstigt

ANNONS

Vill du veta mer?
Läs mer på:
www.kaptena.se

att våra kunder kallar det för ”ISK” för
onoterat.
Jobbar du på en startup och har möjlighet att teckna optioner i bolaget du
jobbar för? För de flesta går det går bra
att äga teckningsoptioner i kapitalförsäkring och få tillgång till den skattefördel som det innebär, alltså ingen kapitalvinstskatt utan samma schablonskatt
som beskrivits i exemplet till höger.
Våra råd till dig när det kommer till
investeringar i startups:
• Äg dina onoterade aktier i startup-bolag i kapitalförsäkring, det är det smartaste ur skattesynpunkt om investeringen blir den succé som du hoppas på.
• Håll utkik online efter nyemissioner
i intressanta startup-bolag. Det finns
även nisch-banker du kan kontakta som
har handel med aktier i en del onoterade bolag.
• När du investerar ska du förstå vad
företaget gör och om det finns en potentiell marknad för detta i Sverige eller
internationellt. Andra saker att titta på

Exempel*:
Kalle Svensson köper aktier i Onoterat AB för 100 000 kronor. Två år
senare säljer Kalle sina aktier för 300 000 kronor.
Äga aktierna utanför kapitalförsäkring: Kapitalvinstskatt på 30 procent
ifall bolaget noteras, motsvarar skatt på 60 000 kronor. Kapitalvinstskatt
5/6 av 30 procent ifall bolaget fortfarande är onoterat, motsvarar skatt
på 50 000 kronor.
Äga aktierna i kapitalförsäkring: Kalle betalar schablonskatt om (100
000 x 0,375%) på sitt införsäljningsvärde, sedan betalar han (150 000 x
0,375%) på värdet av aktierna i försäkringen vid årsskiftet år 1 och (250
000 x 0,375%) på värdet av aktierna i försäkringen vid årsskiftet år 2. Totalt
motsvarar detta en skatt om 2 250 kronor över två år.
Gå in på länken här och se hur vinsten blir för just dig i din situation:
https://www.kaptena.se/rakna-ut-vinsten/
*Exemplet är beräknat med linjär värdeutveckling. Exklusive avgifter och courtage.

är tex vilka människor som sitter i styrelsen och ledningsgruppen i bolaget
och vad de gjort förut.

-En del av Kaptena
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Kapclear – den smarta aktieboken
Kapclear är en molnbaserad investerarbok som är mycket mer än en vanlig digital aktiebok. Kapclear för samman entreprenörer,
investerare och intressenter med finansmarknaden. Kapclear säkerställer att det är ordning och reda i bolagets viktigaste
dokument, aktieboken.
Kapclear ger företaget kontroll över vem som investerar i bolaget, oavsett om ägandet sker genom direktägande, bolag eller
försäkring. Kapclear hjälper dig som är entreprenör att attrahera externt kapital – och förenklar vardagen för bolagets alla
övriga intressenter.
Tryggt - Korrekt och säker information. Inloggning görs via Banktid, person och bolagsinformation hämtas från SPAR och
Bolagsverket och uppdateras kontinuerligt.
Enkelt - Senaste tekniken. Enkel att använda. Ordning och reda är bara några knapptryck bort.
Effektivt - Administrera aktieägare och investerare och genomföra transaktioner och nyemissioner.
Complient - Trygghet för styrelsen, ägarna och andra intressenter att aktieboken förs korrekt och följer lagar och regler.

Våra kunder kallar Kapclear - ”Euroclear” för onoterat.
-En del av Kaptena

Vill du veta mer? Läs mer på: www.kaptena.se

FLEXIBELT
Det är ett flexibelt
system som du enkelt
kan expandera i takt
med att butiken växer.

SÄKERT
Varje användare har sin
egen server, fysisk
eller virtuell. Backup sker
varje natt genom vår
molnettjänst. Lokala servrar
som fungerar även om
Internet ligger nere.

PRISVÄRT
Med standardhårdvara
och genom hyra av de
programmoduler som
användaren behöver, så
får våra lösningar ett
lägre pris.

EFFEKTIVT
Det är smidigt och
enkelt att lära sig
och använda, samtidigt
som varje system har
avancerade funktioner.

AFFÄRSSYSTEM

GOD SUPPORT

Våra system är moduluppbyggda med snabb
kassa med olika betalningsmetoder. Koppling till
ekomomisystem och till
webshoppar för butikens
omnikanal strategi.

Vi har ett väldigt gott
rykte och tycker också
att det är viktigt att du
som kund får den hjälp
du behöver, när du behöver
den. Vi svarar när du
ringer.

Vi är Fackhandelsdata
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Innovativt brandskydd kan
lösa framtidens bränder
INCA AB - nätverksleverantören inom brandsäkerhet där utmaningar, kreativitet och innovation möts. Med nästan 20 års
erfarenhet och nära samarbete med forskare, designers och ingenjörer erbjuder dem brandsäkerhetskonceptet
INCA WFS® som går ut på att förebygga, förhindra och skydda mot bränder.

M

ed en dramatisk ökning av skogsbränder
runt om i världen varje
år på grund av klimatförändringar behövs
det en lösning som inte bara släcker elden men som kan förebygga och dämpa hastigheten och spridningen av den.
Företaget INCA AB (International Carbide technology) har tillsammans med
forskare, designers och ingenjörer med
grundaren Nils Wenne i spetsen utvecklat ett intelligent och multifunktionellt
brandsäkerhetskoncept - INCA WFS®
som går ut på att förebygga, förhindra
och skydda mot bränder.
Nils Wenne har en bakgrund som tonsättare, strategisk planerare inom försvaret,
auktoriserad revisor och har arbetat inom
storindustrin i många år. För 22 år sedan
kom han i kontakt med råvaran expande-

Nils Wenne, grundare INCA AB
Foto: Johan Westin

rad grafit som utvecklats i Taiwan. Han
var en av de första i världen att kommersialisera den. Efter att ha startat INCA
AB bestämde sig Nils, som har många
bollar i luften och ständigt nya idéer, för
att ta fram en ny multifunktionell och
flexibel produkt (WFS net® functionality)
som kan användas i olika områden och
sammanhang. Han ville dessutom hitta
nya lösningar på design kopplat till funktion och säkerhet, och det har han gjort.

fritt luftgenomflöde, den är lätt att sätta
upp med häftpistol och att klippa till med
vanlig sax, det behövs inga verktyg. Du
kan även forma nätet innan du sätter upp
det, berättar Nils.

WFS net® är ett nät gjort av galvaniserat
stål som blockerar värme och syre och
bromsar elden så att den inte sprids lika
snabbt. Man kan använda den som ett
staket, på marken eller sätta upp den där
det behövs. Den levereras i rullar och är
lätt att klippa till och installera.

–Skulle man exempelvis lägga ut nätet
slumpvis i en skog utan att montera den så
blir det ett mycket lugnare brandförlopp
totalt sett, säger Nils. Han fortsätter:

–Vi har koncentrerat oss just nu på
skog, träkonstruktioner och kraftledningsstolpar. Framför allt i Nordamerika
och Australien men WFS net® har många
fler användningsområden som t.ex. gamla
trävindar i radhus. Med nätet får du ett

WFS net® släcker inte elden, men håller
flammorna nere vilket gör att energin i
en framrusande skogsbrand dämpas och
du får mer tid och större möjligheter att
bekämpa den när den är nedtryckt.

–Vår andra lösning, WFS® AI functionality larmar dig innan en brand startar
och ger en gemensam driftbild. Den låter
dig planera och vidta olika åtgärder beroende på aktuella förhållanden, säger Nils.
INCA AB har många exempel på att deras
lösningar fungerar och har testat dem
genom kontrollerade skogsbränningar.

–Vi vet att vi har utvecklat ett fantastiskt
brandsäkerhetskoncept och nu är planen
att få alla delarna att hänga ihop. Det är
då vi får kontrollen över elden. Vi kan inte
bara sitta och titta på alla bränder och
skylla på klimatförändringen. Vi måste
göra något drastiskt som är annorlunda
för det som görs fungerar uppenbarligen inte. Vi jobbar just nu på en lösning
där vi b. la. kommer att använda oss av
ögonigenkänning och VR-teknik så att
du kan se all data från branden framför
dig och agera utifrån det. Det är det som
illustrationen med brandmannen ovan
visar. En prototyp av VR- lösningen beräknar vi att vara färdiga med inom kort
och vid årsskiftet kommer vi att kunna
visa upp helheten, vilket innebär varje
del i lösningen; satellit, drönare, WFS®
AI functionality, WFS net® functionality
och VR-teknik som kommunicerar och
jobbar tillsammans, berättar Nils.
INCA AB har redan inlett flera internationella samarbeten och nu senast med det
svenska företaget Flameguard för olika
applikationer inom byggsektorn.
–Vi vet att det finns en stor marknad.
Det brinner mycket runt om i världen
och det är ont om tid. Helhetslösningen
kommer att erbjudas som en paketlösning
till ett bra pris och det går även utmärkt
att endast köpa till den del som behövs
om man redan har någon av våra andra
lösningar separat sedan tidigare, avslutar
Nils.
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer: www.incatech.se

DanAds transformerar
reklambranschen
Som branschledande leverantör av självserviceteknik förser svenska företaget DanAds globala
medieägare med en egen helautomatiserad och ”whitelabeled” plattform som gör det möjligt att sälja
annonsutrymme till annonsörer oavsett storlek - allt de behöver är ett kreditkort.

M

ycket tid går åt för att sälja
och producera en annons
som ibland kan vara en
lång och tröttsam process.
Många personer är inblandade vilket gör
att större delen av intäkterna går åt till
att betala administrationsavgifter. Peo
Persson och Istvan Beres, grundare av den
innovativa teknologiplattformen DanAds
har utvecklat en lösning där allting sker
online, i realtid med tillkopplade CRM
system och faktureringssystem.
–Du kan själv skapa en enklare annons
i systemet eller ladda upp en annons. Du
gör hela jobbet själv, säger Istvan.
Både Istvan och Peo har en bakgrund från
musikindustrin som har genomgått en
extrem digitalisering de senaste tio åren.
Istvan, som ursprungligen kommer från
Transsylvanien, ägde 25 butiker i Sverige
med musik, spel och böcker innan han
och Peo startade DanAds. Förändringen
berodde mycket på hur människors beteende ändrades i takt med digitaliseringen
av branschen. Tillgängligheten blev viktigare än ägandet och kvalitén. Samma
förändring skedde även inom reklambranschen. Därför beslöt sig Istvan och
Peo, över en kopp kaffe, att starta självservicetjänsten DanAds 2010. Självservice
har blivit ett begrepp som exploderat,
framför allt under pandemin.
–Vi var övertygade om att självservice
skulle bli stort. Det är ett komplicerat ord

Annonsmarknaden blir bara större och
större och många trodde att de stora Techbolagen skulle dominera marknaden helt
och hållet, men enligt Istvan är det inte så.

DanAds ledningsgrupp från vä: Joakim Lundberg, Peo Persson, Johan Liljelund, Istvan Beres, Andreas Larsson
och Lisen Zethraeus

men faktiskt ett superenkelt beteende.
Idag görs allting digitalt och du tycker
inte att det är konstigt att göra bankärenden i telefonen, självskanna varor i
mataffärer eller tanka bensin och betala i
en automat. Annonsmarknaden kommer
också att hamna där när det blir självklart
att sköta sina egna inköp. Människor vill
jobba på sina egna villkor och på sin egen
tid, förklarar Istvan. Han tillägger:

–När det gäller annonser handlar det
inte om att folk är trötta på dem utan de
är trötta på felaktiga annonser. Annonserna kommer alltid vara en del av våra
liv men de kan se olika ut.
DanAds har haft olika investerare på
vägen och fick bl.a. in en hedervärd
investering av den största innovationsoch teknikhubben i Norden - nämligen
Wellstreet.
– Vi är Wellstreets första investering
och fram tills idag är vi deras största investering. Wellstreet och Almi Invest gick
in med 4 miljoner var, och Almi bank
finansierade med 3 miljoner SEK. Med
det tog vi steget över Atlanten till USA
och eftersom vi båda hade en bakgrund
från musikbranschen signade vi musikoch ljudigenkänningsappen Shazam och
därefter Bloomberg, Hearst och många
andra globala medieägare som kunder,
berättar Istvan.
Istvan beskriver att DanAds är som Shopify för annonser. Du lägger din önskade
kampanj i varukorgen, inklusive demografi, målgrupp, ålder, etc och sedan
betalar du med kreditkort eller faktura
i kassan.

Istvan Beres, vd DanAds

– Det är precis som en vanlig e-handels
process. När kampanjen väl är live kan
du gå in i realtid och se hur din annons
går, eller pausa den, säger Istvan.

–Vi tror att annonsmarknaden kommer
fortsätta att växa men att det förflyttas
från gamla publicister till nya publicister.
Den största skillnaden som sker nu är
att streaming går om linjär TV. Där har
DanAds numera en ledande roll. Många
företag använder sig av DanAds eller sitter
och förhandlar med oss för att få till en
lösning, säger Istvan.
DanAds lanserar MX Players
multimediaannonsplattform i Indien
MX Player i Indien, som är större än både
Netflix och Disney+ med över 300 miljoner prenumeranter, har nyligen ingått
ett stort samarbete med DanAds för att
göra sina reklamlösningar tillgängliga
för små och medelstora företag i Indien.
–Det är mycket spännande! Och hur
långt vi har kommit som företag. Idag har
vi över 200 medarbetare i vårt team som
är utspridda över hela världen. Många är
konsulter och vill ha friheten att jobba på
sina egna villkor och på distans. Jag och
Peo kommer från små samhällen. Peo är
född i Landskrona och jag kommer från
Transsylvanien men är uppväxt i Åhus.
Vår framgång visar att i den nya världen
går det att bygga internationella bolag
från små orter för att vi lever i ett så digitaliserat samhälle som Sverige är idag. Jag
är invandrare själv och i vår organisation
har vi alltid trott på mångfald. Alla är
välkomna så länge du visar ömsesidig
respekt för andras värderingar och det
har också gjort att vi har lyckats så bra i
utlandet, avslutar Istvan.
Text: Isabelle Ibérer
Läs mer: www.danads.com

