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Detvar mycket oro och
minga siim n liisa nHtte r.
Menvi hadevarandraoch
detvaren enorm styrka"
den andra fungerar j obbmiissigt, dven ndr detbliserhirt,
sdgerAnna.
Lottis.
Eftersom det gemensamma Och sdL viixeldrog de.
intressetvarkl?ider,
- Ndr detblevfor mycket for
en av oss si tog den andra tdten
de sig fdr att starta ett
fdretag ihop. De skulle
ett tag. Det f,ck oss att orka
vidare, fortsdtter hon.
designa sina produkter, fdr
Att ha "ndsan i spiret"
sedan siilja
lonade sig. Redan irwi gick de
- Ochviktigt fdr oss

jobba med henne, kanske driva
foretag tillsammans, sdger

bestdmde
klzidsjiilva
att
demviawebben.
bAda
var att foretaget sku11e drivas medvinst och hade tredubblat
medkiirlek ochgliidje, sdger sin omsdttning. I dag fem
Anna.
irsenare,hardeenomsdttTriig start

pi

miljoner kronor,
femton anstdlldaoch rzo
hemfcirsiiljare runt om i landet
med provisionsbaserad lon.
ning

36, z

De satsade stort redan frin
borjan ochhosten zoo8 rev
de avtre rejdla releaseparqm i
- Hemfdrsdljningenborjade
olika delar avlandet. Envecka vi med ndrviravdnnerbad oss
senare gick Lehman Brothers visavirakldder hemmahos
i konkurs och denglobala
dem. Vihar alltidvaritviildigt

finanskrisenvarett
HousEoF
faktum.
LouAn"'
-Detvariuknao"'ett kliidvaruor.tnason ro,
marKe tor kvlnnor
.

Vi forvarrvar bolaget och Ni erhAller likvid omgAendel

Siiljaren fAr kopeskillingen direkt, utan att behova
vtinta pA en fullbordad lixvidation.
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Vi koper dltt bolag
Du slipper vi|nta pA pengarna
Styrelsen byts ut
Vi awecklar bolaget

Prisexempel

kr
kr
k[
.000.000 kr

Varde: 1 00.000
Verde: 250.000
Verde: 500.000
Varde:

1

Vi betalar: 88.000 kr
Vi betalar: 237.000 k[
Vi beta]ari 482.000 kr
Vi betalar: 971.000 kr

Foffia Bolagatianser AB
Box 1030,851 11 Sundsvall
Tei:010-762 45 00
Fax: 060-'171

1
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E-post: info@formabolag.se

fdljsammamed
marknaden,lyssnat

oAvadkundeinavill
ira, sdger Lottis.

pratacleomdetnya och barn som iss
klddmdrketunder av Lottis och An"nas Kanngf aV
denhosten,sdger. fdretagHappydress Viktenavattlyssna

et ar mycket nu. En ny

tillbringar mycket tid tillsam-

kollektion drpiviig

mans.

ut ochhemsidan ska

- Vi [r nog rdtt syrnbiotiska,
sdrskilt ndrvi har mycket att
gcira. Men sedan kan det gi
perioder ndrvi inte ringer varandra pi srikert z4 timmar, sdger

uppdateras, det ska
ordnas kickoffer och flera stora
kundevent. Anna Eklund och
Lottis Sparrmann har under de
senaste veckornajobbat i

Anna och skrattar.
Anna Eklund och Lottis
Sparrman trlffades pijobbet ett klddfciretag ddr Lottis hade
ansvar for utlandslanseringen
och Annavar marknadschef. De
beskriver det som en omedeibar

fdrdlskelse, men pi ett j obbmds-

sigtplan.
- Det var vzildigt speciellt.
Lite som att trdffa sin livspait-

r7

ochbarakcira".

Annai mittlivoch att jagville

minga somnlosa ndtter. Men
vihade varandra och detvar en
enorm stlrka, siiger Lottis.
Innan de drogi ginghade de
pratat igenom ordentligt hur
mycket de varvilliga att satsa,
bide vadgiillde tid och pengar.
Det gjorde det ldttare att hanterade sviratiderna.
- Jagtror att detvarvdldigt
bra att vihade ldrtkdnnavarandra pt jobbet. Vi visste ju hur

stoit

timmar

i strzickl Men det dr okej, det

iir

ju inte a11tid sihdr, siiger Lottis.
- Och v6ra familjervet ju hur
det dr och forstAr, ff11erAnna 1.
56 gor de ofta. Fyl1er i
varandra. Och de l6ter lika nzir
de pratar, ndstan som om de
vore systrar. Det mdrks att de
Civilekonomen

r

Nr 8 oktober zor3

ANNA OCH LOTTIS TIPSAR!

Fem tips

ftir att lyckas tillsammans

o Hl#ff:::"

med omsorg! NSgon
som du vet att du fung-

erar med jobbmiissigt
och under tuffa tider.

@H'm::n
som pengar och hur
myckettid niiir beredda att liigga ner.

o:ilxiffi,ffi.. Ofj:HTfl:I
de vdrderingar innan ni

andra respekt, b5de ar-

drar i ging.

betsmilssigt och privat,
och var lyhord for hur

VSgavisa dig

tidigt for att "ha ndsan i spiret

ner, fast utan det sexuella. Jag
visste piL en giLng attjagville ha

sett konstant.

- I girvarjag i ging

AB. De stir sjdlva
Lottis.
Startenblev fdrdesignen och
kliiderna siljs
alitsA trog, men att
direkttillslutkund
n.uoorr".irrn",
viawebbenoch
alternativ. De hade rr"riorrril"m".
'
bidabelAnatsina
husforattkunna
stanafdretagetoch
debestiimde sig

bide

stark och svag.

den andra mir.

- Detvarmycket oro -och

ochkdnna av dr

nigot somLottis
ochAnna stiindigt

flterkommertill.Att
se tiIl att relationen
tillvarandra,kunder

ochmedarbetare

drbra.

-Viharalltid

prioriterat att arbeta med dem
vi gi11ar framfor att gA efter
kronor och dren. Problem
dyker a1ltid upp, men om relationerna dr bra dr det ldttare
att hitta ldsningar. Det trorvi
lonar sigi liingden, sdgerAnna.

Lottis ffller i.

- Jagtror att den tuffa

starten, men ocksdL attvi har
luxit si snabbt - somverkligen
inte dr sildtt alla g6nger - har

stiirk oss ochgjort oss dnnu
mer lyhorda. Fdr oss dr det en
lycka att fi arbeta tillsammans.

Som medlem i Civilekonomerna kan du teckna en

fiirminlig liv- och olycksfallsfiirsikring. Kontaka vira

pi telefon o8-505 343 61 eller mejla
civilekonomerna@sfmab.se s& f&r du veta mer om hur du
f6r ett ordentligt skydd vid sjukdom, olycksfaLi och dodsfalL.
forsd,kringsspecialister
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