MEMOO I/S
er nomineret til Årets virksomhed på Bornholm, fordi de
unge iværksættere har etableret deres egen virksomhed
med en god omsætning og en solid kundeportefølje bornholms erhvervsservice

allerede, inden de er færdige med gymnasiet. På den måde

ÅRETS VIRKSOMHED

har de skabt deres egen fremtid. Samtidig magter Memoo

2017

at dele ud af deres egen energi og viden ved bl.a. være
medarrangør af iværksætterarrangementer.

Memoo er et ungt design- og udviklingshus med speciale i webløsninger til erhverv. Memoo er stiftet i 2015 af tre unge drenge med
følgende ambition: »Vi vil hjælpe ambitiøse virksomheder med at
opnå succes i den moderne tidsalder.«. Memoo så et hul i markedet, da mange virksomheder blev udfordret på digitalisering, web,
markedsføring og design. I dag håndterer Memoo webløsninger for
over 300 kunder på Bornholm og i resten af landet. Drengene bag
Memoo har tidligere udtalt i et interview til Børsen, at de ser firmaet som et springbrædt til at lære noget, til at få flere kompetencer
og til at skabe et netværk.
Ét af firmaets slogans fortæller en del af historien: »Vi er gode.
Spørg bare vores mødre.« Men Memoo er ikke længere et hyggeprojekt. Ambitionen er at blive ét af Danmarks førende webbureauer - og flere partnere/investorer har vist interesse. Vækstmålet er
derfor, at omsætningen i 2017-2018 skal fordobles. Som minimum.
Trods høje vækstrater de første år.
Memoo arbejder med alt fra små lokale kunder til f.eks. Magasin,
Ekstra Bladet, Aveny og flere andre kendte brands. Drengene holder en del foredrag for skoler og unge - både på Bornholm og i det
øvrige Danmark - og fortæller historien om at etablere virksomhed
samtidigt med at gå i skole. De seneste 2 år har Memoo bl.a. været
ambassadører ved Global Entrepreneurship Week. Memoo agter
at fortsætte ’den unge strategi’ og vil så vidt muligt ansætte unge
mennesker på Bornholm: præsentere dem for livet som iværksætter, give dem avancerede digitale kompetencer, som de ikke finder
på en uddannelse, men som erhvervslivet sætter stor pris på.
Memoo drives af Miklas Kroager, Rasmus Jeppesen og Andreas
Pedersen. Alle tre drenge går i 3. g på Campus Bornholm.
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