TILLSAMMANS VÄXER VI!
Har du ett företag i Malmöregionen? Vill du att det ska växa?
Gör då som Henrik Regnér på Salads & Smoothies
– kontakta oss för kostnadsfri och individuellt anpassad affärsutveckling.

SALADS & SMOOTHIES – ett av företagen i Tillväxt Malmö-familjen
D E L ÄG A R E N :

“

Henrik Regnér, Salads & Smoothies
Mina vänner Sammy och Alexander kom till mig
med ett koncept som skulle förändra sättet att se på
fastfood. Tillsammans skapade vi Salads & Smoothies där
vi skulle servera goda sallader och fräscha smoothies.
Utmaningen med fast food var att hitta de rätta ingredienserna till rätt pris utan att göra avkall på smaken, samt att
skapa ett koncept kring produkterna. Sammy och Alexander
jobbade hårt med konceptet och jag med att skapa bra
recept. Kort efter fick vi vår första
lokal på Kalendegatan i centrala
Malmö.

Första kontakten med Uppstart Malmö fick jag genom min
gode vän Dan Magnusson, en av stiftelsens investerare. Han
berättade om upplägget och det lätt som en fantastisk
möjlighet för oss som nystartat tillväxtföretag. Genom
samarbete med Dan och Ulf Magnusson har vi kunnat växa
med nya enheter.
Vi har därefter fått bra draghjälp via
Tillväxt Malmö i deras sätt att utveckla och
marknadsföra tillväxtföretag i Malmö.
Framtiden ser ljust ut och när vi nu går in på
en större marknad skall vi fortsätta
investera smart och låta den goda
smaken vara vårt signum.

“

INVESTERAREN:

Dan Magnusson,
investerare
Tillväxt Malmö.

“

Jag och min
bror Ulf fick möjligheten
att vara med på Salads
& Smoothies resa från
början. Jag kände redan
Malmökrögaren Henrik
Regnér från Atmosfär.
När han berättade om

nya företaget Salads & Smoothies blev jag väldigt intresserad
av konceptet. Kontakter knöts med de tre grundarna Henrik,
Alexander och Sammy. Deras vision var att växa i Malmö och
därefter fortsätta expansionen i fler städer runt om i Sverige.
Genom att jag och min bror Ulf gick in som delägare i
företaget, fick vi förmånen att vara med på den expansion
som sedan skett. Under hösten 2013 kommer vi att öppna
nya restauranger i Lund och Helsingborg. Göteborg och
Stockholm ligger som nästa mål, och här kommer vi öppna
under 2014.

Mitt engagemang i Salads & Smoothies har varit enormt
spännande och utvecklande. Företagets ambition är att i
egen regi starta nya enheter och på så sett vara med om att
skapa fler arbetstillfällen. Min erfarenhet av att driva företag
är att långsiktiga lösningar betalar sig, därför skall vi vara
noga med att hitta rätt lägen och inte ta några genvägar i vårt
sätt att driva detta bolag. Vi vet att våra produkter är bra, och
vi har en mästerkock i ledningen. Vi är övertygade om att det
i slutänden är smaken som avgör var kunderna i framtiden
skall köpa sina sallader i Sverige.

“

HAR DU OCKSÅ ETT FÖRETAG DU VILL LYFTA?
Välkommen att kontakta våra affärsutvecklare Jan-Erik Bengtsson (jan-erik.bengtsson@tillvaxtmalmo.se)
och Nina Strandberg (nina.strandberg@tillvaxtmalmo.se)

mcdowell.nu
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TILLVÄXT MALMÖ ÄR ETT SAMARBETE MELLAN UPPSTART MALMÖ, MALMÖ STAD OCH MALMÖ HÖGSKOLA.

