One step closer to a beeutiful world
Göteborgsregionen

BIDRAG TILL ÅRETS

AFFÄRSPLAN

Göteborgs Högre Samskola

Affärsidé

2019/2020

Beelieve UF mäklar, marknadsför och säljer andelar i
bikupor på bigårdar, för att öka bipopulationen och
därmed öka den biologiska mångfalden.
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Innehåll

Organisation

Organisationen ska representera värdeord som utvecklande, inspirerande och utanför-boxen-tänkande
för företagets bästa. Som team matchar och kompletterar vi varandra på många sätt. Egenskaper som
envishet, kreativitet, planeringsskicklighet, ansvarstagande och positivitet är fördelade mellan oss.
Dessutom är transparens och öppenhet viktigt för oss i och med att det ökar tydligheten i företaget
liksom för kunder och leverantörer. Eftersom känslan av gemenskap är en stark motivationskraft är det
viktigt att vi uppnår den känslan i vårt team. Måltydligheten vi har gör att alla drar åt samma håll och
bidrar därmed till den starka känslan av gemenskap.

Hugo Molander
Manager
Nytänkande, ansvarstagande,
transparant och kommunikativ.
Han tar sin ledarroll på allvar
och är inte rädd att sticka lika
hårt som ett bi.

Charlotta Hallin
Financial Manager
Ordningsam, strukturerad,
positiv och driven. Hon är en
Queen Bee med sin påhittighet
och förmåga att alltid bidra till
en härlig stämning i gruppen.

Cody McLaughlin
Product Manager
Kunnig, målmedveten och
smart. Han är lika “smooth”
som honung när det gäller
att charma nya kunder.

Freja King
Marketing Manager
Innovativ, kreativ och snabbfotad. Hon är utåtriktad och
får företagets sociala medier
att blomstra.
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Nätverk
RÅDGIVARE

SAMARBETSPARTNERS

Alexandra MacRae har flera års erfarenhet

Bartley Design

inom brand and marketing samt produktutveckling och jobbar idag som Head of Marketing på
Avinode group. Alexandra hjälper företaget och
organisationen genom nya infallsvinklar för att
utveckla och förbättra verksamheten på både
kort och lång sikt.

HANDLEDARE
Louise Hintze & Fredrik Björnander, båda
ekonomilärare vid Göteborgs Högre Samskola.

Vår logotyp har vi skapat tillsammans med Victoria
Edström Bartley, grundare och Creative Director på
Bartley Design. Hon har med sin kompetens, tillsammans med Beelieve, skapat den grafiska profilen samt layouten av affärsplanen. Med Victorias
vägledning kan vi nu visuellt visa vad företaget gör
och står för.

Hovås Bigård

Hovås bigård är den bigård där andelsbikuporna står.
Samtalen med Johan på Hovås bigård har varit viktiga för företaget då Johan kommit med nya tankar
och idéer och även värdefulla fakta om bin. Det är
även Johan som sköter om alla bikupor och tappar
honungen på burkarna som ska till andelsägarna.

Nolhaga Bigård

Susanne Forsman på Nolhaga bigård är en värdefull
kontakt för Beelieve. Hon bidrar med mer kunskap
om bin och deras roll samt är en viktig leverantör i
och med att Beelieve säljer den honung som produceras på Nolhaga bigård.

Beadoo.se

Beadoo sponsrar oss med pappersetiketter till honungsburkarna. Detta har hjälpt företaget att sätta
en unik prägel på alla honungsburkar.

Page Marketing

Leon Page Åkerlund, fotograf på Page Marketing,
har hjälpt Beelieve med fotografering av profilbilder
och gruppbilder och har varit värdefull för företaget
och dess innehåll på sociala medier och hemsida.
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Produktbeskrivning

Beelieve mäklar, marknadsför och säljer andelar i bikupor. I samband med köp av en andel får kunden ett digitalt ägarbevis via mail.
Andelsägarna får ta del av den eventuella honungsskörden i paritet
med andelsvärdet. När säsongen går mot sitt slut sammanställs
den totala skörden honung som andelsägarna sedan kan hämta på
bigården. Dessutom får kunden ett nyhetsbrev en gång i månaden
som bland annat informerar om bikupans och binas utveckling
under säsongen.
En bikupa består av 10 andelar och man kan köpa allt mellan 1-10
andelar (du kan alltså köpa alla andelar i en hel bikupa). Beelieve vill
mäkla och sälja tillräckligt med andelar för att finansiera nya bikupor
som sedan startas upp och drivs av en professionell biodlare. Andelarna
säljs via vår hemsida och på marknader som exempelvis julmarknader.
För att marknadsföra andelsförsäljningen säljer Beelieve även en ekologisk, närproducerad och nyttig honung i exklusiva nytänkande
smaker på mässor och marknader. Honungen köps in från Nolhaga
bigård i Kungälv.
Beelieve vill belysa att man köper något större än bara själva honungen.
Det gör gott för en själv att göra gott för andra, i detta fallet för bina.
I och med att kunden är med och bidrar till en större biologisk mångfald gör kunden både miljön och sitt samvete en tjänst.

HONUNGSBURK
120kr/burk

ANDEL I BIKUPA
799kr/andel

Honungen säljs i sex olika goda smaker.
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Värdeskapande

För biodlaren skapas värde i och med att hen
slipper både marknadsföra och sköta kundkontakt men ändå tjäna pengar. Värdet för biodlaren ligger alltså i att kunna fokusera sin tid
på att ta hand om bikupan och se till att bina
mår bra. Värdet hos kunden skapas via känslan
av att bidra och göra gott genom att köpa
vardagligt livsmedel som honung. Företaget
vill skapa en Emotional Selling Point genom att
trycka på att kundens “bi-drag” gynnar både
miljön, planeten och kunden själv.
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Hållbart företagande

Hållbarhet är den centrala delen i Beelieves affärsidé.
Hållbart företagande genomsyrar hela vår verksamhet, från
val av samarbetspartners till val av material på provsmakningsskedar vid mässtillfällen och etiketter till honungsburkarna.

Våra lokala samarbetspartners producerar ekologisk honung och deras bin bidrar
till vår livsmedelsproduktion och en blomstrande närmiljö. Vid mässtillfällen har
Beelieve valt att inte ha plastpåsar för att minska klimatavtrycket. Vidare har Beelieve valt att byta ut traditionella plastskedar mot provsmakningsskedar av trä.
Genom att bli andelsägare gör du en insats för miljön, samtidigt som du får
möjlighet till avkastning på din investering. Bigården kan starta upp fler bisamhällen vilket leder till ökad pollinering av blommor, större skördar och ökad
livsmedelsproduktion i och med att en tredjedel av den mat vi äter kommer från
grödor som bin har pollinerat.

One step closer to a beeutiful world

Vår värld befinner sig just nu i en kritisk situation. Koldioxidhalten stiger för varje
dag, isbergen smälter och miljontals arter är hotade. Vi måste tillsammans vända
detta. Nya lösningar träder fram och fler och fler människor börjar tänka över sina
vanor och hur de ska minska sina avtryck på planeten. Bland Greta Thunberg,
elbilar och förbud mot plast så glöms en viktig sak, en viktig art - bina.
Bina är hotade och många saknar kunskap om deras oumbärliga roll för planetens och därmed mänsklighetens överlevnad. Vi vill att vi gemensamt ska jobba
mot en mer hållbar planet och framtid. Vi vill vara med i arbetet som krävs för att
vi ska överleva på denna jord genom att sprida kunskap om binas viktiga roll och
dessutom öka antalet bin.
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Profilering
HUR SYNS VI?
Vi arbetar aktivt med att skapa ett varumärke som
förknippas med att uppmärksamma och stödja binas
roll för vår överlevnad. Detta görs till stor del i våra
sociala kanaler. På Facebook och Instagram lägger
vi inte bara upp uppdateringar för hur det går för
oss och företaget utan även inlägg som bidrar till
att stärka varumärket. Vi informerar även om bin i
största allmänhet samt hur man kan bidra till binas
överlevnad. Vi ger också tips om att köpa bihotell,
vilka växter som gynnar bin och hur man kan stödja
den ekologiska honungsindustrin genom att inkludera honung i exempelvis mat och skönhetsbehandlingar. Syftet med vår hemsida och sociala kanaler är
att inspirera våra kunder på flera olika sätt.
Vi kommer annonsera på Facebook och Instagram i
marknadsföringssyfte. Marknadsföringen kommer
länkas till vår hemsida, med den egna domänen
(Beelieveuf.se) som gör det enklare för nya intressenter att hitta vårt företag och ett sätt för oss
att nå ut till fler personer med vårt budskap. Bee
lieve marknadsförs även genom att bland annat sälja
honung, sprida kunskap och inspirera på marknader
som Haga Julmarknad, Södra Vägen Christmas Market och UF-mässan där man har möjlighet att prata med oss i företaget och bli inspirerad. På Beelieve
är vi övertygade om att starka försäljare är en viktig
nyckel till god marknadsföring och därför kommer
alla i företaget att delta i en säljkurs. Om företaget
gör ett positivt intryck på kunder och väcker deras
nyfikenhet så bildas en så kallad “word of mouth”effekt där nöjda kunder sprider vårat budskap till
potentiella kunder.

GRAFISK PROFIL
Våra sociala medier, hemsida och logotyp följer genomgående ett gulorange färgval. Detta färgval var självklart
för oss redan efter första mötet med Susanne Forsman på
Nolhaga Bigård, där hon berättade om skillnaden mellan
ett bi och en geting. En geting har en gul färg medan ett bi
har en orange färg.
Därför har den orange färgen huvudrollen i vår grafiska
profil. Färgen orange associeras ofta med lycka, kreativitet, framgång och attraktion och enligt studier ger färgen
en uppfriskande effekt och stimulerar mental aktivitet.
Färgen förknippas ofta med hälsosam mat och stimulerar
aptiten. Detta är mycket positivt eftersom företaget säljer
ett livsmedel. Vi tycker även att färgen symboliserar styrka
och uthållighet vilket tydligt speglar binas arbete för miljön och för oss människor.
Vi har valt att markera Bee-delen av Beelieve för att förtydliga vad Beelieve jobbar med. Bee är det engelska ordet för bi. Helhetsintrycket av logotypen är klassiskt, likt
en gammaldags stämpel, för att också symbolisera det
hantverk som både biodling och honung faktiskt är.

beelieveuf.se

@beelieveuf

@beelieveUf
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beelieveuf@gmail.com

•
•
•
•

Strengths Weaknesses Opportunities Threats
Samarbetsvilliga
•
Olika personligheter •
Olika kompetenser
•
Motiverade

Begränsat kapital
•
Begränsad tid
Begränsad erfarenhet •

Bi-problematiken
ligger rätt i tiden
Unika eftersom vi
marknadsför andelsbiodling, finns inte
många som aktivt
marknadsför detta på
ett inspirerande sätt

MARKNAD &
KONKURRENTER

Vi är unika på marknaden då vi är ett av få företag som
mäklar andelar i bikupor på ett roligt och inspirerande
sätt. Den existerande andelsbiodlingen som idag är
tillgänglig för marknaden, är inte så omfattande och
ofta är det biodlarna själva som säljer andelar. Det
finns bigårdar som erbjuder andelsbiodling, däremot
ligger ingen av dessa i Göteborg. På grund av detta ser
vi Göteborg som en lämplig marknad att inledningsvis
konkurrera på. De gårdarna som erbjuder andelsbiodling gör så till ett pris på mellan 600-700 kr per andel. Som andelsägare i bikupor hos bigårdarna ingår i
priset, utöver honungen, ett besök på gården, ägarbevis och nyhetsbrev.
Vi säljer Nolhagas honung som återfinns på ett begränsat antal matbutiker i framförallt Kungälv. Vi kan
inte konkurrera med livsmedelsbutiker som säljer
Nolhaga bigårds honung. Men samtidigt är detta inte
den marknad som vi vill etablera oss på då honungen
endast säljs vid mässtillfällen. Försäljningen av honungen ska rikta fokus åt bina och hur viktiga de är för
människors överlevnad och för att locka kunder att bli
andelsägare.

MÅLGRUPP

Vår målgrupp för andelarna är alla miljömedvetna
människor men framförallt de som vill bidra till att
förbättra miljön men som inte riktigt vet hur. Geografiskt begränsas målgruppen inledningsvis till Göteborgsområdet med omnejd. Beelieve önskar nå samma målgrupp med honungen och riktar sig därmed till
de som uppskattar honung och samtidigt kan tänka
sig bidra till miljön för en relativt liten summa. Honung
är något som uppskattas av och passar alla åldrar. Det
passar den som vill köpa en fin, lyxig och god present
men även för den som vill ha en premiumprodukt i sitt
eget skafferi.

•
•

Att biodlarna inte
vill ha stöd utifrån
Finns redan
andelsbiodling på
marknaden

MÅL & VISION
FRAMTIDSPLANER
Vår vision är att uppmärksamma binas livsviktiga roll i vår
natur, ekonomi och vårt vardagliga liv och att öka kännedomen om binas stora roll för vår närmiljö och planeten.
Beelieve strävar inte bara efter att påverka människor att
stödja bina genom att köpa våra produkter utan även att
ändra sin livsstil. Framtidsvisionen är att samarbeta med
alla biodlare och bigårdar i hela Sverige samt internationellt så att varje kund kan få lokalproducerad honung
och kunna äga andelar i en bikupa i sitt område. Konceptet med Beelieve ska fungera som bikupeandelsmäklare
och vi vill växa. Skalbarheten finns i möjligheten, och
viljan, att expandera nationellt och på längre säkt även
internationellt. Vi har lärt oss av bina själva att även de
minsta aktörerna kan göra stor nytta.

Finansiella mål:
•
•

Vinst vid sluet av UF-året.
Betala tillbaka riskkapitalet till våra investerare.

Personliga mål:
•
•
•
•

Att få inblick och erfarenhet i livet som entreprenör.
Att känna att man har lyckats få företaget att nå
sin fulla potential med de förutsättningarna vi har
under året.
Kunna utvecklas som personer och våga ta oss an
nya utmaningar.
Känna att vi gör nytta för vår miljö och planet.

Kortsiktiga mål:
•
•

Sälja 30 andelar i bikupor.
Sälja 50 burkar honung under mässor och
marknader.

Långsiktiga mål:
•
•
•

Bredda kontaktnätet.
Hitta fler biodlare att samarbeta med.
Samarbeta med företag som vill leasa/köpa en
hel bikupa.
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Marknadsundersökning

För att få en större förståelse för intresset av våra produkter, samt hitta andra värdefulla insikter som kan hjälpa
Beelieve UF med diverse beslut, utförde vi en marknadsundersökning i början av verksamhetsåret. Den bestod av 8
frågor och fick totalt 291 svar. På frågan om hur många som skulle vara intresserade av att bidra till binas överlevnad
svarade 59,5% att det skulle kunna tänka sig göra nytta för bina genom att köpa tjänster som gynnar dem. 36,8%
svarade ‘kanske’ och endast 3,7% svarade nej. En stor andel svarade att de är osäkra, vilket vi ser som en positiv
utmaning och det innebär att Beelieve UF ska jobba hårt med information och inspiration på sociala medier för att
övertyga alla kunder.
Frågan i undersökningen som gällde intresset av att köpa en andel i en bikupa visade att det var en större andel som
svarade ‘Nej’ än ‘Ja’, och den största andelen svarade ‘Kanske’. Vi är dock övertygade om att man inte kommer ha
några problem med att sälja bikupeandelarna. Vi grundar detta på att största andelen människor som svarade på
vår enkät är 16–20 åringar (72,2%). Vi riktar oss därför med denna produkten till äldre som har en större möjlighet
att prioritera denna utgift. Vi tog även hänsyn till vår marknadsundersökning gällande vilken slags honung som ska
säljas och har således baserat våra inköp på resultatet från marknadsundersökningen då Beelieve UF är mån om
att lyssna på potentiella kunder.

HADE DU VARIT INTRESSERAD AV ATT STÖTTA
BINA GENOM ATT BLI ANDELSÄGARE I EN BIKUPA?
(andelsägare innebär att du köper en andel i driften
av en bikupa under 1 år och får del av honungsskörden)

SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT GÖRA NYTTA
FÖR BINA OCH DERAS ÖVERLEVNAD GENOM ATT
KÖPA VAROR OCH TJÄNSTER SOM GYNNAR BINA?

KANSKE,
JAG VILL
VETA MER

JA
59,5%

KANSKE
36,8%

JA
26,8%

44%

NEJ
3,7%

NEJ
29,2%

HUR GAMMAL ÄR DU?

41-50 år
14,1%
51+ år
0-15 år
31-40 år
21-30 år
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VILKA SMAKER PÅ HONUNG HADE DU KÖPT?
Kakao
Hallon
Blåbär
Lakrits
Pepparmynta
Propolis
Mintchoklad
Ljung
Vanlig honung
Eukalyptus
Ingefära
Citron
Inget av ovanstående

72 (25%)
74 (25,7%)

16-20 år
72,2%

43 (14,9%)
32 (11,1%)
35 (12,2%)
9 (3,1%)
44 (15,3%)
40 (13,9%)
194 (67,4%)
21 (7,3%)
102 (35,4%)
129 (44,8%)
17 (5,9%)
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Ekonomi

HUR INVESTERAS VINSTEN?
Beelieve UF finansieras genom riskkapital som möjliggör startkostnader och diverse utgifter. Försäljningsintäkterna som företaget genererar kommer att återinvesteras i företaget och dess verksamhet och finansiera utgifterna under året. Vid avvecklingen av företaget kommer riskkapitalet att återbetalas till investerarna. Eventuell
vinst kommer delas lika mellan Beelieve UF:s företagsmedlemmar.
VAD STYR PRISET?
Priset på andelarna och honungen är satt utifrån biodlarens driftskostnader, företagets kostnader, konkurrenters
priser på motsvarande produkter på marknaden och vad våra kunder är beredda att betala för produkten samt
med hänsyn till att detta är premiumprodukter. Vi planerar att öka försäljningen under planerade säljtillfällen
som till exempel julmarknader i december och UF-mässan i mars.

PRISKALKYL

RESULTATBUDGET
INTÄKTER
Försäljning honung
Försäljning andelar
TOTALA INTÄKTER
KOSTNADER
FASTA
Mässor & Marknader
Marknadsföring
Hemsida & Domän
Monter
UF-registrering
RÖRLIGA
Inköp av honung inkl. moms
Betalning till bigård
TOTALA KOSTNADER
RESULTAT

Andelar i bikupor
9 600
23 970
33 570

1 375
2 423
588
1 000
300
6 079
12 000
23 765
9 805

Antal andelar per kupa
Antal andelar
Till biodlaren
Pålägg
Pålägg (%)
Försäljningspris
Marginal i kronor
Marginal

10
30
400 kr
399 kr
100%
799 kr
399 kr
50%

Honungsburkar
Antal honungsburkar
Snitt-varukostnad
Snitt-pålägg
Snitt-pålägg (%)
Försäljningspris
Snitt-marginal i kronor
Snitt-marginal

80
72 kr
48 kr
67%
120 kr
48 kr
40%
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sep
INGÅENDE BALANS

okt

nov

dec

Likviditetsbudget
jan

0

2 710

931

5 365

4 600

1 100

0

Försäljning honung

0

1 200

Försäljning andelar

0

feb

mar

apr

maj

23 630

23 630

21 630

13 945

15 505

0

0

0

0

0

0

1 560

3 360

0

0

1 920

1 560

0

0

3 995

15 980

0

0

3 995

0

0

4 600

2 300

5 555

19 340

0

0

5 915

1 560

0

0

4 079

0

0

0

2 000

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

Betalning till bigård

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

Återbetalning riskkapital

0

0

0

0

0

0

0

0

5 700

588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

875

0

0

500

0

0

1 002

0

1 121

200

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

SUMMA UTBETALNINGAR

1 890

4 079

1 121

1 075

0

2 000

13 600

0

5 700

ÖVER-/UNDERSKOTT

2 710

-1 779

4 434

18 265

0

-2 000

-7 685

1 560

-5 700

UTGÅENDE BALANS

2 710

931

5 365

23 630

23 630

21 630

13 945

15 505

9 805

INBETALNINGAR
Riskkapital

SUMMA INBETALNINGAR
UBETALNINGAR
Varuinköp inkl. moms
UF-registrering

Hemsida & Domän
Mässa & Marknader
Marknadsföring
Monter

UF-FÖRETAGETS UNDERSKRIFTER

Göteborg 28 november 2019

Charlotta Hallin

Cody McLaughin

Hugo Molander

Freja King

One step closer to a beeutiful world

