Iværksætteri
& Talent
I 'Løvens Hule' på DR
præsenterer iværksættere deres idéer for fem
pengestærke investorer.
I efteråret 2016 faldt fire af
løverne for Rasmus Nøgelgaards Smillow-pude. Han
takkede ja til erhvervskvinden Birgit Aabys tilbud
om at investere 250.000 kr.
mod, at hun fik en andel af
virksomheden bynogel
ApS. Senere hævede Birgit
Aaby investeringen til en
halv million.

Iværksætter

i Løvens Hule

C

hristian Stadil, Jesper Buch,
Ilse Jacobsen, Tommy Ahlers
og Birgit Aaby. Det er tunge
erhvervsfolk med både erfaringer og
investeringskroner, som er de skrappe
dommere, hver gang DR blænder op for 'Løvens
Hule'. Her får iværksættere deres idéer vurderet og måske endda partnerskab og penge ud af mødet
med de fem stærke erhvervsprofiler.
Rasmus Nøgelgaard ejer virksomheden bynogel
ApS, som producerer en allergivenlig og bæredygtigt produceret pyntepude med navnet Smillow; en
sammentrækning af 'smart' og 'pillow', der dækker over, at puden har en tablet/smartphone-holder
gemt under en knap.

Nordic Buzz gav internationalt fodfæste
Rasmus Nøgelgaard er også med i Lifestyle &
Design Clusters iværksætterkoncept, Nordic Buzz,
hvor han deltog i messerne Formland (Herning) og
Formex (Stockholm). Nordic Buzz samler en række
nordiske partnere om at støtte kreative virksomheder i at skabe vækst ved eksempelvis at udstille produkter og koncepter på internationale messer.
I Stockholm mødte Rasmus Nøgelgaard andre
pudeleverandører, som han kunne lade sig inspirere af. Nogle kan måske på længere sigt blive

samarbejdspartnere og kunder, fordi bynogel ApS
har patenteret sin innovative holder til mobil/iPad.
"Min Nordic Buzz-genbo, svenske Vividfoto/textil
laver puder med fototryk, og vi blev på messen enige
om, at jeg skal prøve at montere en iPhone-holder
i en af hendes puder," forklarer den danske iværksætter, der har lært meget af at netværke med andre
kreative fra flere nordiske lande. Desuden fik han
masser af råd fra de tilknyttede mentorer:
"Specielt Jesper Emborg, som selv har en designvirksomhed, kom med mange gode betragtninger, tips
og konkrete leads," fortæller Rasmus Nøgelgaard.

"Jeg ser, at vi om et år er 10 mand
i gang på bynogel og har forsigtigt
budgetteret med en produktionskapacitet på 500 puder månedlig."
Rasmus Nøgelgaard/bynogel ApS

Vigtigt med et skub
Nordic Buzz blev desuden adgangen til nye kunder og synlighed. "Det var lige det, bynogel ApS
havde brug for. Som ingeniør er jeg mest fokuseret
på produkt og produktion frem for salg, marketing
og administration. Finansiering i startfasen er svær,
så man skal hele tiden prioritere benhårdt. Derfor
er det så vigtigt, at der findes tilbud som Nordic
Buzz til os, der vil produktet så meget, at vi skal
skubbes ud i de andre dele af forretningen for at
lykkes," fastslår Rasmus Nøgelgaard, som i dag kan
skrive gode navne på kundelisten, bl.a. Bahne, Kop
& Kande, Illums Bolighus og nordens største leverandør på gavemarkedet, IDÉ House of Brands.

Kapital til udvikling
Men tilbage til Løvens Hule. Rasmus Nøgelgaard
tager sin bror med, da han har været en god sparringspartner i udviklingsforløbet. Præsentationen
starter med nervøsitet, men ender succesfuldt. Både

OM NORDIC BUZZ
Nordic Buzz er et iværksætterkoncept udviklet af Lifestyle & Design Cluster i samarbejde
med en række danske og nordiske partnere,
som ønsker at støtte kreative virksomheder i
at skabe vækst. De deltagende iværksættere
kommer fra hele Norden og tæller i alt 70 'Nordic Buzzere', der blandt andet får mulighed for
at udstille produkter og koncepter i et internationalt messemiljø.

Jesper Buch, Tommy Ahler, Ilse Jacobsen og Birgit
Aaby siger ja til at investere i bynogel ApS. Iværksætteren overvejer sine muligheder og vælger at lade
Birgit Aaby komme om bord med en investering på
i alt 250.000 kr. - mod et medejerskab på 10%.
Efterfølgende besøgte Birgit Aaby virksomheden
og valgte herefter at skyde i alt 500.000 kr. ind i
virksomheden, mod en mindre forhøjelse af ejerandelen.
"Jeg gik ind i Løvens Hule, fordi jeg manglede kapital til at udvikle sprøjtestøbeværktøjerne. Puden, jeg
har udviklet, er ikke tidligere set på markedet, så
der er flere dele, jeg skal fremstille helt fra bunden,"
siger Rasmus Nøgelgaard, der ser sin nye partner
som en stor gevinst, og han har store forventninger
til fremtiden: "Jeg ser, at vi om et år er 10 mand i
gang på bynogel og har forsigtigt budgetteret med
en produktionskapacitet på 500 puder månedlig."
Med buzz og løvemod er bynogel ApS i
den grad på vej.

