
Nails - Affärsidé

Affärsidé

Ge färg och glans till dina naglar!
Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort 
utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris som passar våra dagliga ungdomar.

Kundbehov: Vi inriktar oss på skönhet och därför har vi valt nagellack som de flesta unga 
tjejer använder. Det har blivit mer och mer populärt med skönhetssalonger som erbjuder 
nagelbehandlingar, därför vet vi att nagellack och nagellackstillbehör används mer idag.

Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt 
och varierande.

Delägare: 2 pers.                     

Leverantör: Al-Sahera  (Företag i Jordanien.)

Kunder: Ungdomar

Produktidé: Vår produkt är nagellack och dess tillbehör.

Resurser: Kapital, varor, kvittenser, påsar, bord, skrivblock och kartong m.m.

Finansiering: 

Startkapital: 150 000 kronor
75 000 från varje medlem.
2 personer driver företaget.
Vi betalade 75 000 kr var.

Styrelse: Rebecca

VD: Mohamed

Chef: Rebecca

Ekonomiansvarig: Mohamed

Administrativ chef: Rebecca
Försäljningschef

Kalkylansvarig

Reklamansvarig: Mohamed
Marknadsföring



Marknad och marknadsföring

Produkt: nagellack och dess tillbehör.
Konkurrens: prissättning, kvalité & märket.
Efterfrågan: Nagellack har ökat och det
beror på utvalda priser och färger.
De mest populära färgerna: Röd, rosa och svart.
Märket: Spelar ej så stor roll.

Marknaden
Vid ny årstid kommer en ny kollektion av färger eftersom modet ändras och detta ökar 
efterfrågan på de nya färgerna som ges ut i butikerna. Nails anpassar därför sitt sortiment 
efter de nyinkomna färgerna och trenderna. Det är viktigt att man anpassar sina produkter 
efter vilken period det är. Inom varje period finns det en tyngdpunkt på försäljningen som 
avser vilka produkter som säljs mest. Vårt företag är beroende av kundens behov och 
preferenser med tanke på design, kvalitet och priser på varor. Tiden spelar därmed en stor 
roll eftersom det nya sortimentet måste ha kommit in med den nya designen, därför är det 
viktigt att inköp av design sker nära försäljningssäsongen som möjligt. Nails har fått en 
ökad försäljning p.g.a kvalitativa produkter och nöjdare kunder.

Riskfaktorer
Många konkurrenter kan uppstå då de exempelvis har likvärdiga produkter som 
konkurrerar med Nails produkt (nagellack). Prissättningen är väldigt viktig för hur 
marknadsförhållandena ser ut för det kan vara priset som avgör köpet för kunden. Priset 
ska därför vara tänkbart och passa den målgrupp som den är avsedd för. Det är många 
faktorer som påverkar försäljningen och resultatet. 

Konjunktur
I dagens samhälle är efterfrågan på skönhetsprodukter högre än tidigare och detta har 
ökat intresset för många ungdomar som gillar nytt och modeinriktat. Målgruppen för 
företaget är ungdomar. Detta har bidragit till skönhetsbranschens tillväxt. En positiv 
konjukturutveckling påverkar Nails försäljningsresultat utveckling positivt och tvärtom. Det 
kan bli en nedgång beroende på hur utvecklingen går för de olika intressenterna inom 
samma bransch.

Med hjälp av en marknadsundersökning så kunde vi lättare kunna prissätta våra 
produkter. Sedan fick vi en överblick av kundernas önskemål. Dessutom har vi kollat runt 
på nätet och marknaden för att få en inblick på någorlunda priser. Vi har tänkt placera 
produkterna på en plats där det finns många ungdomar.

Svagheter: Vi har inte tillräckligt med val av färger, inte heller så känt märke här i Sverige.
Styrkor: Bra kvalité, lagom prissättning för våra produkter för ungdomar. Vi har också 
olika nyanser av några olika färger. 

Planering: Vi ska marknadsföra vårt företag genom att dela ut visitkort och broschyrer till 
vår kundgrupp för att nå dem med informationen. Vår plansch kommer att vara färgglad 
utseendemässigt och anpassad efter ungdomar. Den ska även innehåll prislista, 
dekorationer och bilder av vårt eget märke.



Mässor: Det kanske inte är den direkta mässan men vi kommer att stå på olika köpcenter 
runt om i landet som t.ex Emporia, Väla centrum, Nordstan och Kista Galleria. 

I april månad har vi tänkt stå på Emporia och marknadsföra vår produkt Catrine Arley. 
Sedan därefter kommer vi varannan månad stå på de respektive köpcentrum. Vi kommer 
även dela ut ett stämpelkort som innebär att vid femte köp av nagellack får man en 
nagellack utan extra kostnad. En nöjd kund kommer förhoppningsvis att vilja utnyttja vårt 
stämpelkort därför har vi en present (nagellack, valfri färg).

Emporia - Malmö: Vi kommer att hyra 10 kvm för 7430 kronor under en hel dag. 

Väla - Helsinborg: Här hyr vi 9 kvm för 6900 kr under en hel dag.

Nordstan - Göteborg: Vi hyr 11 kvm för 8000 kr/dag.

Kista - Stockholm: Vi kommer att slutligen hyra ett utrymme på 12 kvm för 8000 kr/dag.

Beställning av nagellack
Mängden produkter ska vara lagom i början eftersom omsättningshastigheten ska vara 
hög och ha lite bundet kapital. 6200 st har vi valt för det är ”hög säsong” och 500 st för det 
är i slutet av kampanjen och för att det endast återstår en månad.

6500 + 500 = 7 000 styck nagellack.

Inköpspris 10 kronor.

Säljes 35 kr/nagellack 

7000 x 35 = 245 000 kr

Sponsring
Vi har sponsring genom toppbloggare i Sverige. Vi skickar ett exempel på vår kampanj 
nagellack med ett presentkort för att kunna köpa vår produkt själva. När vi gör det går de 
med på att skriva en så kallad ”recension” på deras blogg om nagellackens fördelar. 
(Bloggare som oftast blir sponsrade med någon vara brukar uppskatta det). Det är alltså 
billigt och smart med sponsring, även göra reklam till läsaren. Vi har tänkt sponsra 
varannan månad med olika bloggare för att inte nå ut endast en gång utan flera gånger 
under kampanj hela tiden.



Resultatbudget
Månad Februari April Juni Augusti Oktober December

Reklam 47 000 kr

Sponsring 600 kr

Mässor

Emporia 7 430 kr

Väla 6 900 kr

Nordstan 8 000 kr

Kista 8 000 kr

Leverantör

Nagellack 57 500 kr 82 500 kr 105 000 kr

Transport 300 kr 400 kr 600 kr 989 kr 1 599 kr

Hotell 1489 kr 1 549 kr

Totalt 104 800 kr 8 430 kr 90 000 kr 10 478 kr 116 148

Summa 329 856

Resultatrapport
Intäkter
Försäljning:          245 000

Kostnader
Reklam:                47 000 
Varor:                    70 000 
Övriga kostnader: 37 856 
Summa:               154 856                

Resultat:                90 144

Vinst:                     90 144              



Vi vann 90 144 kronor som bruttolön. Vår nettolön hamnade på ungefär 60 000 kronor. Vi 
sålde 7000 nagellack på 12 månader. Alltså blev den sammanlagda summan för företaget 
under dessa 12 månader 30 000 kronor var. Vi sålde nagellack varannan månad vilket 
tyder på att vi inte får så hög inkomst i månaden. Vi tjänade olika mycket per månad 
eftersom i början säljs det inte lika mycket som vi sålde i slutet på året. Ifall ni tittar på 
resultatbudgeten så ser ni att i Februari tjänade vi inte lika mycket som vi tjänade i Oktober 
månad. Vi tjänade nästan dubbelt så mycket i Oktober månad vilket tyder på bra 
framgång. Detta företaget är självklart ingenting vi lever på, vi har annat jobb där vi tar in 
de stora pengarna. Detta är mer ett uppstartat företag som nyligen påbörjats och på så 
sätt har vi inga höga förväntningar med det just nu.

Faktablad
Nails är ett nyetablerat litet handelsbolag som drivs av två delägare. Nails säljer ett stort utbud av 
det kända varumärket Catrine Arley. Vår affärside bygger upp på att få nöjda kunder genom att 
erbjuda kunden kvalitativa produkter med ett tänkbart pris. Och därmed uppfylla kundens krav 
vilket är målet med vår verksamhet. Vår grupp har valt att marknadsföra den fantastiska 
nagellacken med märket Catrine Arley.  Denna nagellacken är riktad mot kvinnor som är mån om 
sina naglar och kvinnor som vill framhäva sina naglar på ett naturligt sätt. Den här produkten ger 
kunden en lyxig glamour på sina naglar med våra trendiga nyanser som vi erbjuder. Vårt mål med 
denna kampanjen är att nå ut till så många kvinnor/ungdomar som möjligt. Företaget finns i Lund 
och når ut till kunderna via flera försäljningstillfällen. Vi håller även olika mässor då och då för att 
våra kunder ska förstå vårt företag lite bättre. Vi marknadsför oss via bloggar för att få deras åsikt 
om hur de tycker våran produkt är. Vi håller ”mässor” i olika köpcentrum beroende på vilken månad 
det är där ni kan hitta oss. Ni kan hitta oss i Malmö, Göteborg och Stockholm i de olika köpcenter  
som t.ex Kista, Emporia och Nordstan

Aprilmånad: Emporia - Malmö
Junimånad: Väla - Helsingborg
Augusti: Nordstan - Göteborg
Oktober: Kista - Stockholm

Priset per nagellack: 35 kronor/styck. 
De olika färgerna finns i olika nyanser som t.ex svart, rosa och röd. 

Telefon: 0243- 933 93
E-mail: NailsAB.gmail.com
Facebook sida: Nails

Analys och Slutsatser
Vi började redan under sommaren 2010 att studera lite idéer inom varierande områden. 
Idén om att starta ett företag inom skönhetsprodukter inspirerade oss då jag (Mohamed) 
var i Jordanien. Inom skönhet valde vi att inrikta oss på en produkt som inte är en känslig 
vara, det blev nagellack och dess tillbehör.

Ett litet företag i Jordanien (Al-Sahera) blev vår leverantör som vi beställde ifrån och 
eftersom jag (Mohamed) var där så kunde jag själv ta med våra produkter hem utan att 
behöva betala frakt och leverantörskostnad. På detta sätt kunde vi lägga pengarna som 
skulle gå till levarantörskostnad på att köpa in fler varor. Vi utnyttjade detta sätt att själv att 
hämta varorna än att få dem levererade vilket är en fördel för företaget. Kostnaderna blev 



mindre och vi behövde inte lägga ut mer pengar än vad vi egentligen hade tänkt oss. 
Under augusti månad 2010 började vi förbereda företaget genom att köpa in material och 
marknadsföra våra produkter. Reklam gjordes under augusti månad och gavs ut i 
november i form av upphängda planscher och broschyrer som delades ut. Det var då 
försäljningen ökade och vi fick flera nöjda kunder. Om företagets reklam hade kommit ut 
tidigare så hade troligtvis efterfrågan ökat och försäljnings intäkter ökat.

Efter försäljningarna fick företaget intäkter som summerades och täckte kostnaderna samt 
att det blev en summa över s.k. vinsten. Företagets försäljning ökade alltmer efter varje 
månad och orsakerna var marknadsföringen av produkterna i from av reklam, utdelning av 
visitkort, genom vänner och Facebook. Marknadsundersökningen gav oss mycket 
information som hjälpte oss att beställa in rätt mängd och färg etc. Det är en betydelsefull 
punkt för företaget att ta del av för att få den information som behövs till att t.ex kartlägga 
strategier och därmed marknadsföra produkterna till den passande målgruppen. Företaget 
blev lönsamt eftersom det ökade varannan månad och har därmed fått en positiv 
utveckling. 


