
Iværksættere du skal

følge i 2022



Forord

Vi i Startup Central har fundet de iværksættere i Danmark, som vi mener, at du skal holde øje med i 2022, da de har gjort 

sig særligt bemærket i 2021. Et år hvor Corona har påvirket alle. Disse iværksættere har formået at komme ekstremt stærkt 

igennem netop denne tid.

Vi har udvalgt disse fantastiske iværksættere, fordi vi mener at de fortjener dit fokus, de har i hvert fald vores fulde 

opmærksomhed.

Vi anbefaler, at du følger dem, da de kommer til at gøre store ting i fremtiden. De kan potentielt motivere dig som 

iværksætter eller måske give dig lyst til at tage springet selv!

Startup Central er Danmarks bedste netværk og iværksætterplatform. Vi hjælper selvstændige og iværksættere med at 

udleve deres iværksætterdrøm. Vi har hjulpet mere end 8.500 iværksættere, derfor ser vi rigtig mange med stort 

potentiale, men vi har været nødt til at vælge nogle ud. Disse 20 fantastiske iværksættere er derfor nøje udvalgt.

Vi håber, med denne e-bog at kunne motivere endnu flere til at udleve deres drøm.



Mathilde Mackowski CVO og co-founder af Sinful.

Sinful er Nordeuropas største e-commerce virksomhed 

med salg og design af sexlegetøj.

Sinfuls mission har inspireret Norden til et bedre og mere 

legende sexliv.

I dag tæller virksomheden +200 medarbejdere - som de iø. 

kalder Sinfuls.

Sinful har gennem tiden modtaget mange priser og 

awards, bl.a. Børsens Gazellepris 7 år i streg, E-

handelspriser i 2017 og 2019, Prisen som årets 

succesvirksomhed i 2019 og 2021, og senest årets bedste 

"European Online Retailer of the Year 2021".

Følg Mathilde på LinkedIn

Sinful

https://www.linkedin.com/in/mathilde-mackowski/
https://www.sinful.dk/


Vi har udvalgt Mathilde, som en af de iværksættere du skal 

følge, fordi hun har været med til at gøre sexlegetøj 

mainstream og skabt en unik vækst i et marked, som har 

været mørkt og urelaterbart. Vi anser Mathilde for at være 

en af de større iværksættere i Denmark på nuværende 

tidspunkt.

Hun siger følgende om sit iværksættereventyret, at ”den, 

der har evnen, har også pligten.”



Martin Navne CEO & co-founder af Custimy

Custimy har siden deres start i 2020 haft fart på. De hentede 

10 millioner DKK i en af Danmarks største Pre-seed runder 

nogensinde. Derudover, var Custimy som den eneste danske 

virksomhed en del af Facebook’s seneste accelerator 

program omkring annoncering på Facebook's platforme.

De har en drøm om at blive en ”unicorn” og slå giganterne i 

Silicon Valley.

Custimy.io giver små og mellemstore virksomheder 

muligheden for at skabe en stærkere og bedre virksomhed.

Det gøres ved at hjælpe virksomhederne med at forstå deres 

data, så de kan træffe bedre marketingbeslutninger.

"En mulighed for fundamentalt at ændre tilgængeligheden 

til data I E-commerce infrastrukturelt, det forpligter, det 

potentiale har vi et ansvar for at forløse!”
Følg Martin på LinkedIn

Custimy.io

https://www.linkedin.com/in/martin-navne/
https://custimy.io/


Martin er en iværksætter du skal følge fordi, han bare er 

super skarp, han har sammen med sin partner formået at 

sammensætte et team og en kultur, som er uforlignelig. De 

har en arbejdsfordeling, som vi andre kunne lære noget af, 

de ved hvor de hver især er stærke og udnytter disse 

kompetencer til fulde.

Se hvor meget de har nået i 2021, de er først ved at få fart på 

nu. De her drenge kommer du til at se på alle forsider det 

næste stykke tid.



Kristoffer Degn CCO & co-founder af Custimy

Custimy er en ung virksomhed, som allerede har oplevet 

store succeser. Custimy er at finde i flere lande i Europa, 

med i et eksklusivt Facebook program og har fået en 

investering på 10 millioner DKK i deres pre seed runde, kun 

10 måneder efter stiftelse af software startuppen.

Custimy.io er en kundedataplatform, som tilbyder små og 

mellemstore virksomheder den samme adgang til deres 

data, som de store virksomheder har. Kundedataene bliver 

gjort håndgribelige for den enkelte virksomhed, så 

virksomheden kan tage en beslutning på baggrund af deres 

kundedata.

Følg Kristoffer på LinkedIn

Custimy.io

https://www.linkedin.com/in/kristoffer-fl%C3%B8jstrup-degn-080680111/
https://custimy.io/


"Avanceret teknologi må ikke længere kun være forbeholdt 

de store virksomheder. Vi vil revolutionere 

marketingverdenen ved at retænke hele måden man 

arbejder med data på, ved at simplificere det og gøre det 

let tilgængeligt.”

Kristoffer er en af de udvalgte iværksættere du skal følge 

fordi, han på kort tid har formået, sammen med sin 

partner at bygge et produkt, som nu har en høj 

værdiansættelse. Der er ingen tvivl om, at med den fart 

når de hele verden før vi andre for set os om.



Lisa Dalsgaard Founder & CEO af GoodiePack

Virksomheden har bootstrappet sig til en international tech

succes med nogle af Nordens største Hoteller, Events, Kultur og 

Musikvenues i kundeporteføljen.

GoodiePack har skabt en platform, der giver spillesteder og 

arrangører mulighed for at nå ud på deres gæsters 

mobiltelefoner, så de kan engagere gæsterne på kreative 

meningsfulde måder og opnå vækst via unikke 

gæsteoplevelser.

Siden GoodiePack lancerede i 2015 har de været nomineret og 

vundet flere priser i ind- og udland, heriblandt; Most 

innovative Guest Experience Software 2021 og Årets bedste 

digitale service. Derudover er Lisa Dalsgaard personligt kåret til

Scandinavian Young Leader of the Year ved The Wonder 

TechAwards i 2019 og Female Entrepreneur of the Year in 

Denmark i 2016.

Følg Lisa på LinkedIn

GoodiePack

https://www.linkedin.com/in/lisabdalsgaard/
https://goodiepack.com/


Derudover har Lisa i flere år repræsenteret Nordens Paris i tech og 

iværksættermiljøet. Hun ejer et kontorfællesskab ved navn 

BaseCamp Aalborg, sidder som Advisor hos både Dansk Industri, 

Erhvervsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og som 

årets Ambassadør 2022 ved Røde Kors.

Lisa har i flere år virkelig arbejdet intensivt og målrettet for at gøre 

en forskel både med egen virksomhed og for det danske erhvervs-

og iværksættermiljø. Derfor har hun også fortjent en seriøs 

anerkendelse.

Med GoodiePacks dertilhørende indsatser i bagagen, så kan vi vist 

roligt sige, at Lisa er en af de iværksættere, som virkelige skal 

holdes øje med i 2022. Netop fordi hun bare brager igennem med 

fuld kraft og med idéer, som er next level.

”Det handler om aldrig at give op! Hvis den ene vej ikke virker, 

findes der en anden.”



Rune Rønhave Laursen
CEO & stifter af Clutch Cognition

Rune bruger ordet vanvittigt, når han taler om at en læge, en 

molekylærbiolog og en ernæringsekspert stifter en 

virksomhed, som har til formål at gøre op med status quo på 

drikkevare-markedet. Men de mener folk har brug for noget 

bedre, sundere og mere funktionelt end det der findes i 

forvejen.

Clutch Cognition kombinerer krydsfeltet mellem forskning, 

cellebiologi og sundhed med produktudvikling for at give 

forbrugeren et produkt, som er skræddersyet til den 

moderne livsstil og som udelukkende består af ingredienser, 

som er universelt gavnlige for både hjerne og krop. Folk 

fortjener lækre, sunde produkter.

Følg Rune på LinkedIn

Clutch Cognition

https://www.linkedin.com/in/rune-r%C3%B8nhave-laursen/
https://clutchcognition.com/


”Folk har ikke brug for ”free from everything” produkter. Det er 

ikke godt nok. De har brug for god ernæring der plejer krop og 

sind, og det er netop dét vi som ernærings- og 

sundhedseksperter har sat os for at bringe ind i 

drikkevareindustrien.”

Det er et produkt, som står på tærsklen til en eksplosiv vækst, 
som mange virksomheder drømmer om at få. Clutch Cognition
er internationalt anerkendt af topfolk inden for 
drikkevareindustrien, og vandt i 2021 World Beverage
Innovation Awards og Guldæg.dk samt var finalist i 
Nutraingredients Awards.

2022 bliver vendepunktet, de går fra startup til scale up, det er 
ofte iværksætternes store drøm. De kommer til at revolutionere 
markedet for funktionelle drikke, som vi kender det nu, derfor 
skal du følge med.



Anne Weichenfeldt Steenberg
CEO & founder af My Beauty Guide

Anne har skabt nye veje i skønhedsverdenen – My Beauty

Guide er den første review platform for skønhedsprodukter i 

Norden.

Beauty lovers elsker app’en, der allerede har over 19.000 

anmeldelser fra det engagerede community, det betyder, at 

man hurtigt kan læse en anmeldelse af det skønhedsprodukt 

man kigger på og dermed undgå fejlkøb.

My Beauty Guide har på blot få år formået at skabe et beauty

univers, som de helt store brands vil være en del af. Det er en 

kæmpe anerkendelse, at brands som Elizabeth Arden, IVY AïA, 

VitaYummy, SEPHORA, NORMAL osv. vil være en del af 

universet.

Det er brugerne af My Beauty Guide app’en, som anmelder 

produkter, man kan så at sige, at det er en anmeldelse fra din 

digitale ven eller veninde. Følg Anne på LinkedIn

My Beauty Guide

https://www.linkedin.com/in/anneweichenfeldtsteenberg/
https://mybeautyguide.app/


”At starte en virksomhed er noget af det bedste, vildeste og 

mest lærerige jeg har gjort i mit professionelle virke! At være 

iværksætter er en spændende rejse, den er hård og det kræver 

tålmodighed samt dedikation – hver evig eneste dag. Det 

handler om valg og fravalg og man skal være indstillet på, at 

ens penge og tid er prioriteret til virksomheden – der er ingen 

smutveje. I opstartsfasen er det dig og kun dig– der kan tage 

beslutningerne, lave arbejdet og sørge for at arbejde henimod 

den målsætning og succes, som du har sat dig for øje. Det lyder 

hårdt og det er det også – men for mig, har det været det hele 

værd”.

My Beauty Guide har virkelig fart på og kommer til at skabe et 

nyt paradigme inden for beauty på verdensplan. Derfor skal du 

følge med i Annes fantastiske rejse med My Beauty Guide, hun 

er super inspirerende og har et kæmpe drive - et sandt 

iværksætter idol.



Jeyan Jey CEO & founder af City Caps

Siden 2021 har City Caps specialdesignet og produceret bæredygtige 

kasketter, huer og hatte med et simpelt purpose – at forene 

mennesker.

City Caps står for bæredygtige kvalitetsprodukter med en vision om 

at skabe produkter, der har til formål at forene mennesker.

En vision, der udleves som leverandør til modebranchen, men også 

ved at specialdesigne og producere bæredygtige kvalitetsprodukter 

med virksomheders og foreningers egne logoer.

Udover produkterne selvfølgelig har et praktisk formål, har de også 
en stærk signalværdi. De forener nemlig mennesker under samme 
logo og leverer et budskab i øjenhøjde.

”City Caps er et bæredygtigt social fashion brand, der er sat i verden 
for at inkludere, støtte og skabe sammenhold. Ét hoved ad gangen, 
én by ad gangen, ét land ad gangen. Vores produkter er designet til 

at forene. Af dig, af os – i fællesskab.” Følg Jeyan Jey på LinkedIn

City Caps

https://www.linkedin.com/in/jeyanjey/
https://www.citycaps.dk/


City Caps’ 3 stærke kerneværdier er: inklusion, støtte og 
sammenhold. Med dannebrog flag på alle produkterne, kan 
man samtidig være forskellige sammen - hver for sig, i et 
samlet fællesskab.

City Caps er derudover et fashion brand, der arbejder inden 
for den cirkulære forretningsmodel - hvor der hele tiden 
tænkes bæredygtighed fra start til slut.

Jeyan har formået at løfte kasketter, huer og hatte til noget 
særligt. Han har skabt et socialt og bæredygtigt fashion
brand, der tænker globalt - som omfavner, understøtter og 
skaber sammenhold på tværs af forskellige samfundslag, tro 
og politiske overbevisninger.

Netop derfor skal du følge Jeyan. For han kommer til at 
skabe et stort positivt aftryk på miljøet og den sociale 
impact - gennem City Caps.



Regitze von Bülow Bjergegaard
CEO & founder af One Bite Better

Selvom Regitze er uddannet inden for ernæring skræmte 

det hende ikke at springe ud i at skabe en tech virksomhed, 

tilbage i 2017. One Bite Better er et fantastisk eksempel på 

succes inden for tech virksomheder.

One Bite Better er et koncept med meget at byde på og 

som tager udgangspunkt i Regitzes erfaring inden for 

ernæring.

Rigtig mange er på farten og har brug for et hurtigt måltid. 

Men det sunde og næringsholdige måltid er svært at finde 

i nærheden.

Det gør One Bite Better op med. Du kan nu finde det 

måltid du elsker, et måltid som passer til dit budget, allergi, 

smag, køkken osv. hurtigt og imens du er på farten.

Følg Regitze på LinkedIn

One Bite Better

https://www.linkedin.com/in/regitze-von-b%C3%BClow-bjergegaard/
https://www.onebitebetter.app/


One Bite Better fungerer både i storbyerne og i provinsen. 

Dertil har det et stort potentiale i udlandet. Der er ingen tvivl 

om, at One Bite Better vil sætte sit fodtryk i udlandet i 

fremtiden.

Både brugeren og virksomhederne har fordel af One Bite

Betters app, da virksomhederne kan blive vist i app’en.

Forretningsmodellen spiller bare.

”Succes er ikke noget man får, det er noget man skaber - og 

stamina er nøgleordet dertil.”

En lille opfordring fra Regitze; husk at fejre de små milepæle, 

rejsen er hård, men den skal også være sjov.



Jakob Neua Nørgaard co-founder & CEO af Estaldo

Jakob har allerede skabt et stort navn for sig selv. Han har 

stiftet flere succesfulde virksomheder, heriblandt Penneo

som i 2020 blev børsnoteret.

I 2020 valgte Jakob at udfordre ejendomsmægler-

branchen med virksomheden Estaldo og lige siden er det 

gået stærkt.

Det første år solgte Estaldo 100 boliger, og i dag er de en 

af Danmarks største ejendomsmælgerbutikker.

Flere investorer har fået øjnene op for Estaldo – senest 

investerede Jan Dal Lehrmann i virksomheden, da de 

deltog i 7 sæson af Løvens Hule.

Teamet bag Estaldo har sat sit mærke i ejendomsmægler-

branchen med et setup, som passer perfekt ind i de 

digitale tider vi lever i.
Følg Jakob på LinkedIn

Estaldo

https://www.linkedin.com/in/jakobneua/
https://www.estaldo.com/


Estaldo er ved at revolutionere ejendomsmarkedet, som vi 

kender det. De danske ejendomsmæglere har i flere år tjent 

mange penge på at komplicere boligsalget. Estaldo vil gøre op 

med dette, ved at sikre et professionelt boligsalg med en fast 

og gennemskuelig pris. Forbrugeren får mere kontrol over 

processen, som sikrer gennemsigtighed.

Estaldo gør processen af boligsalg smartere og up-to-date. 

Ejendomsmæglerbranchen har været out-dated i alt for lang 

tid.

”Vil du gå med eller gå imod - man skal vide hvad man vil og at 

man vil!” 

Jakob er en fantastisk iværksætter, han formår at skabe 

fantastiske og succesfulde virksomheder, hans drive og metode 

er inspirerende. Netop derfor skal du følge ham. Man ved 

aldrig, hvilken branche han vil revolutionere næste gang.



Lise Lystlund & Ida Christine Andersen
co-foundere af Co-coders

Lise og Ida har formået at forsimple og skabe nysgerrighed 

inden for kodning og teknologi, som sikrer digitale 

kompetencer i fremtiden.

I 2017, ledte de efter et fællesskab, hvor man kunne nørde 

teknologi og kodning, uden at være eksperter inden for 

faget. Da de ikke kunne finde et sådant fællesskab, skabte 

de deres eget. Hvor der er stor fokus på, at alle kan være 

med.

”I Co-coders er det vigtigt for os, at uanset hvad vi laver –

code nights, kurser eller Tech Tales – så føler alle sig 

velkomne og deltagerne går derfra med øget motivation, 

nysgerrighed og lyst til at lære mere om teknologi og 

kodning.”

Følg Lise på LinkedIn

Følg Ida på LinkedIn

Co-coders

https://www.linkedin.com/in/lise-lystlund/
https://www.linkedin.com/in/idachristine/
https://cocoders.dk/


Tech er en verden vi kommer til at se mere og mere til og her 

har vi et fedt kvindeligt setup. Et setup hvor kvinderne virkelig 

sætter dagsordenen, men der er brug for flere. Co-coders

sætter stort fokus på at skabe diversitet og lighed inden for 

den digitale verden og de er helt sikkert frontløbere herpå. 

Netop derfor skal du følge disse to hardcore 

kodningseksperter, som kommer til at gøre en stor forskel for 

diversiteten i tech.

Vi kan allerede nu se, at deres arbejde bærer frugt. Der 

kommer flere og flere kvinder ind i tech-branchen.

De er senest blevet anerkendt ved Nordic Women in Tech 

Award.



Jakob Junker Jeppesen CEO & founder af MyEpi

Hvert år får millioner af mennesker et epileptisk anfald, 

hvilket i værste fald kan resultere i dødsfald. Uvisheden om 

disse anfald berører de pårørende dybt.

På verdensplan er der mere end 50 millioner mennesker, som 

er diagnosticeret med epilepsi, i 2017 fik Jakob samme 

diagnose.

Han så, hvordan det berørte hans familie og besluttede sig for 

at gøre noget ved det. Dermed blev MyEpi til.

En smartwatch-app, der skaber sikkerhed og tryghed for 

familier med epilepsi tæt på livet.

MyEpi detekterer epileptiske anfald og kontakter en 

kontaktperson, når det sker.

Følg Jakob på LinkedIn

MyEpi

https://www.linkedin.com/in/jakob-junker-j-862880113/
https://myepi.dk/


"What is life without a little risk?". Dette quote beskriver 

Jakobs tilgang til livet og ikke mindst hans iværksætteri.

Fagfolk har anerkendende hjulpet til at gøre MyEpi til en 

realitet, blandt andet Epilepsiforeningen og specialhospitalet 

for epilepsi, Filadelfia.

Per Olesen, direktør for epilepsiforeningen er meget 

begejstret for MyEpi og fortæller, at MyEpi gør en positiv 

forskel for pårørendes frygt for anfald.

Jakob er udvalgt blandt mange fantastiske iværksættere fordi, 

hans nicheprodukt løser en stor udfordring og baner vejen og 

skaber inspiration for lignende healthtech produkter. Andre 

healthtech virksomheder vil få inspiration fra Jakob og MyEpi

til at gøre det samme og dermed gøre en kæmpe forskel for 

mange nichegrupper.



Sarah Abdel-Halim CEO & founder af Lé Beauty Academy

Lé Beauty Academy er en kosmetologskole og klinik, som 

kombinerer uddannelse og arbejdsplads. Som uddannet fra Lé

Beauty Academy har man modtaget kvalitetsundervisning fra et 

sundhedsfagligt personale og står derfor stærkt med fantastiske 

kvalifikationer, der gør en i stand til at tage erhverv som 

kosmetolog eller drive klinik.

Hertil har hun en linje for flygtningekvinder med henblik på 

integration og hjælpe dem med at forbedre sproglige udfordringer 

gennem uddannelsen og praktikplads.

Jeg tager hatten af for Sarah, hun har virkelig opnået meget på kort 

tid. Hun så et hul i markedet og en fejl i uddannelsessystemet 

inden for kosmetolog-uddannelsen. Det kan nemlig være rigtig 

svært at få den rette praktiske erfaring som kosmetolog.

Dette gør Sarah op med.

Følg Sarah på LinkedIn

Lé Beauty Academy

https://www.linkedin.com/in/sarah-abdel-halim-82b000164/
https://lebeautyacademy.dk/


Sarah er dermed en mønsterbryder og en stærk iværksætter, 

som kæmper for det hun tror på. 

”Man skal huske på, at det ikke er fejl man begår, men 

muligheder. Muligheder hvor man finder ud af, hvordan det 

ikke skal gøres, det er en måde at udvikle sig på.”

Allerede nu har Sarah sat sit mærke med Lé Beauty Academy, 

som i hast er på vej frem. Som sygeplejestuderende er planen 

nemlig at kombinere hendes sundhedsfaglige viden med 

kosmetologi og på den måde gøre Lé Beauty Academy helt 

unik.

Interesserer du dig for kosmetologi, så er det et must at følge 

Sarah, hun kommer til at ændre markedet, som det er i dag. 

Hun har fornyeligt deltaget i Altingets podcast, dette betyder 

og anerkender også hendes ret til at være blandt de udvalgte 

iværksættere du skal følge i 2022.



Thomas Peder Bennedsen CEO & founder af Myselfie

Det hele startede som en hobby i 2011, men der kom hurtigt 

fart på og danskerne elsker det.

Myselfie skaber glæde og foreviger minder. Med Myselfie er 

festen kickstartet med sjove og uforglemmelige billeder.

"God karma vinder altid"

Danskerne er vilde med Myselfie, den bliver brugt til fester, 

begivenheder, arrangementer og andre sociale 

sammenkomster, som ønsker at gøre begivenheden lidt 

sjovere og samtidig forevige begivenheden med sjove og 

festlige billeder.

Følg Thomas på LinkedIn

Myselfie

https://www.linkedin.com/in/thomaspederbennedsen/
https://myselfie.dk/


Myselfie har haft en flyvende start og modtog derfor også 

Iværksætterprisen i 2020. Thomas et smilende menneske af 

dimensioner, han er top motiveret og stålfast trods Corona. 

Netop derfor skal du følge Thomas og Myselfie, da han er 

superinspirerende og ikke lader sig slå ud af en udfordring.

Jeg er ikke i tvivl om, at Myselfie vil eksplodere på det nordiske 

markedet i 2022, Myselfie vil være til enhver festlig 

begivenhed.



Ditte Julie Jensen CEO & founder af By Ditte Julie

By Ditte Julie formidler det søde liv og har skabt et univers af 

inspiration til alle dem, som har en sød tand.

Mange kender nok Ditte Julie fra Bagedysten, hvor hun har vist 

hele Danmark sine evner inden for bagekunsten.

I 2015 tog hun sin passion til det næste niveau og skabte et 

kageimperium.

Hun har bestemt sat sit aftryk inden for bageverdenen, men der 

er ingen tvivl om, at vi kommer til at se mere til hende i 

iværksætterregi.

Hun er nemlig en sej iværksætter, som er et tydeligt bevis på, at 

ens passion sagtens kan blive ens levevej.

Følg Ditte Julie på LinkedIn

By Ditte Julie

https://www.linkedin.com/in/ditte-julie-jensen-1a37455b/
https://dittejulie.dk/


“Start med at have mindre fokus på forretningen, og mere fokus på dig som 

leder. Du er essensen af din forretning. Den har brug for den bedste, mest 

bevidste og stærkest udgave af dig. Så giver det andet sig selv, når du 

kender din egen vision og mission”

Ditte Julie er forfatter til 13 bøger, har sin egen bage- og stelserie by Ditte 

Julie, skabt Klub Ditte Julie, hvor hun afholder online bagekurser, 

udarbejder unikke opskrifter og videoer til hendes abonnenter. Har afholdt 

adskillige foredrag og udarbejdet unikke opskrifter og bagekurser.

Hun elsker at lære fra sig, netop derfor har hun også startet sin egen 

bootcamp for iværksættere, som har fokus på læring og fordybelse.

Ditte Julie elsker at holde sig i gang, derfor er der også mange bolde i 

luften. Der er hele tiden noget nyt på tegnebrættet, en ny gren i 

virksomheden som kan udvikles. Hun er den fødte serieiværksætter, hun 

har en stor passion og skabertrang. Ditte Julie er udvalgt fordi, hun er en 

inspirerende iværksætter, som udlever sine drømme.

Man får jo helt lyst til at bage en kage.



Frederik Riber Larsen CVO & founder af Arriber

Arriber er en konsulentvirksomhed som reducerer bureaukrati og 

accelererer processen for virksomheders internationalisering.

Ønsker du at skalere din virksomhed internationalt, så er det 

Arriber, du skal have fat i. De vækster virksomheder på nye 

markeder ved at fjerne sproglige og kulturelle barrierer, på den 

måde sparer du tid og kommer i kontakt med de rette fra start.

Det er en drøm for mange virksomhedsejere at ekspandere til 

udlandet, men for mange er det alt for kompliceret, det gør 

Arriber op med. Kultur, sprog og tiden brugt til at finde de rette 

kontakter skal ikke være en barriere.

Arriber betyder ”op” eller ”fremad” og det er netop det de tilbyder 

– fremgang for virksomheder.

Arriber er også selv på vej fremad, de har gjort et område nemt og 

overskueligt for mange og muliggjort en drøm for flere små og 

mellemstore virksomhedsejere. Følg Frederik på LinkedIn

Arriber

https://www.linkedin.com/in/frederik-riber-larsen-288386124/
https://arriber.dk/


Internationaliseringsrejsen er forsimplet og derfor er Arriber

den rene vækstinvestering.

"Dit sande værd afgøres af, hvor meget værdi du giver dine 

kunder. Overgå dine kunders forventninger og de vil forblive 

loyale. Din indflydelse afgøres af, i hvor stor grad du sætter 

andres interesser over dine egne. Du er det vigtigste råstof, 

gør derfor hvad der gør dig glad, omgås med de mennesker 

der giver dig god energi, flyt dig fra dem som dræner dig. Vær 

dig selv, forsøg ikke at være en anden.”

Frederik tænker anderledes, han er en fremragende 

iværksætter med masser af blod på tanden. Han er et tydeligt 

eksempel på, at man med hårdt arbejde og stor passion kan 

udrette store ting.

Der er ingen tvivl om, at hans rejse bliver helt fantastisk – vil 
du med på en spændende rejse, så skal du følge med i Arriber
og Frederik.



Maja Dalgaard driver & er kreativ ildsjæl hos ARHMS

Forretningen blev grundlagt under første hjemsendelse, hvor 

hun begyndte at designe sine egne smykker, hvorefter det 

hurtigt tog fart.

ARHMS handler med smukke smykker, som man kan mixe og 

matche, så det skaber et unikt look, der passer præcis til ens 

personlighed. Her er stort fokus på kvalitet og design og kan 

man ikke finde det unikke smykkedesign man leder efter, er 

ARHMS åben for en dialog omkring et smykkedesign, så der 

kan skabes et uimodståeligt smykke. Maja elsker selv at rejse 

og inspirationen til smykkerne får hun fra de uendeligt 

mange smukke steder, verden har at byde på.

Selvom ARHMS kun har eksisteret i knap halvandet år, så har 

de allerede vundet hjerterne blandt masser af kvinder.

Følg Maja på Instagram

ARHMS

https://www.instagram.com/maja_dalgaard/
https://arhms.dk/


"Livet er for kort til ikke at forfølge det man brænder for”

Maja har en kæmpe passion for det hun laver og går all in på det. 

Målet er at hjælpe alle kvinder med at være den smukkeste udgave 

af dem selv.

Ægte skønhed kommer indefra og bliver kun forstærket af smykker. 

ARHMS har en simpel mission om at sælge smukke og unikke 

smykker, som man kan mixe og matche – men til en skarp pris, så 

alle kan være med.

Alle ædelstene og materialer er af høj kvalitet. ARHMS har været på 

en imponerende vækstrejse - men det stopper ikke her. Maja har 

store planer og seriøse ambitioner med hendes forretning. Derfor 

skal du følge Maja og ARHMS.

Man skal kunne betale sig til kvalitetssmykker og have mulighed for 

at sammensætte og skabe det smykke, som passer til ens 

personlighed.


