
BlippSafe UF
Vad har ni för affärsidé? 
Vi skyddar våra kunder mot kontokortsbedrägeri, stora som små. RFID kortet ger dig trygg 
känsla i din plånbok, varje dag.

Hur kom ni på er affärsidé? 
Vi letade efter ett problem som vårt företag skulle kunna lösa. Vi hade hört talas om 
kontokortsbedrägeri och fördjupade oss inom detta ämnet. Då hittade vi kort som 
skyddade mot detta problemet, vi reagerade på att de få företag som sålde produkten sålde 
korten väldigt dyrt. Vi tog saken i egna händer och letade upp en återförsäljare här i 
Sverige med bättre priser. Sedan startade vi företaget. 

Vilka är ni och vem gör vad i företaget? 
Vi är fyra ekonomielever från Nordenbergsskolan som driver UF-företaget BlippSafe. 
Elin Pettersson, VD
Eva Holmer, inköpare
Lukas Runesson, ekonomiansvarig
Albert Liddle, marknadsförare

Vad har hittills varit mest givande? 
Vi har varit på möten med olika företag vilket har varit intressant och lärorikt. Då har vi 
kommit ut på arbetsplatser och sett hur de jobbar men även sett hur vi kan jobba med 
företagen. 

Kontaktuppgifter
Instagram: BlippSafeUF
Facebook: BlippSafeUF 
blippsafeuf@gmail.com
Ring eller SMSa Elin på 
0768938449



Vad ser ni mest fram emot under UF-året? 
Vi ser fram emot att möta våra blivande kunder och sälja vår produkt. Att uppmana och hjälpa 
människor att skydda sina personuppgifter och kontokortsuppgifter. Självklart kommer det 
även bli kul att ställa upp i tävlingarna som Ung Företagsamhet erbjuder. Det kommer bli ett 
lärorikt år som vi kommer kunna ha med oss senare i livet.

Vad har ni för mål med UF-året?
Vårt största mål, är att ta oss till SM. Vi har som mål att sälja vår produkt först och främst, vi 
har satt upp ett antal som vi vill uppnå. Ett mål för var och en av oss är att vi ska lära oss mer 
om hur företagande fungerar och lära oss driva ett företag och hur det blir lönsamt.

Något ni vill tillägga? 
Vi har färdiga produkter att köpa så är det någon som är intresserad av vår produkt och vill 
skydda sina kontokortsuppgifter. Hör av er till oss! 


