
Finansiering av Blogflirt.com
Hemsidan
Vi räknar med att behöva låna pengar från banken för att ha råd med alla kostnader som tillkommer 
när man skapar en hemsida och gör reklam för den. Mycket pengar kommer gå åt att anlita en 
webbdesigner som programmerar hemsida och som designar den. Man hade kunnat anlita en 
webbdesigner för betydligt billigare pris än det vi tänkt, men vi väljer att satsa mycket pengar på 
just detta då en snygg och smart hemsida är mycket mer lockande än en slarvigt och dåligt gjord 
hemsida. Kostnaden för att ha en hemsida som tar så mycket plats som den vi vill skapa kommer 
utgöra nästan 2/5 av pengarna vi ska låna.

Marknadsföring
För att göra reklam för hemsidan tänkte vi att vi skulle göra reklam för den på Facebook och 
anpassa så att annonsen kommer upp för singlar mellan 20-55 år. Om det går ska vi även anpassa 
annonsen så att den kommer upp för de som har ”gillat” dejtingsidor på Facebook eller liknande. Vi 
ska även skapa en sida på Facebook om vårt företag som intresserade kan gå in på och läsa om 
företaget. Vi ska köpa en lista med 100 000 personers uppgifter från företag och skicka ut mail där 
vi gör reklam för Blogflirt.com.

Vi vill också göra en typ av marknadsföring genom att ordna ett evenemang. Det kommer att vara 
en mingelfest i Stockholm där vi visar vårt nya företag och våra idéer. Vi kommer att bjuda in 
journalister för tidnigar som Veckorevyn, Amelia, Tara, Hälsa & Fitnesss osv. Vi vjuder även in 
kända bloggare som Kenza, Kissie, Daniel Paris, Hugo Rosa, Katrin Zytomierska och Blondinbella. 
TV-profiler som Alex Schulman, Gina Dirawi, Fredrik Skavlan och Petra Mede kommer vi att 
bjuda. Sedan även journalister för andra tidningar som Metro, Expressen, Kvällsposten vill vi ha på 
presslanseringen. Vi har även en idé att bjuda in ca. 50 privatpersoner som har lottats ut 3 månader 
gratis abonnemang på Blogflirt.com, med syftet att locka folk till hemsidan. Vem vill inte gå på en 
mingelfest med kända bloggare och TV-profiler? Sammanlagt bjuder vi ca. 150 personer.

Alla gäster kommer bjudas på dricka och tilltugg och alla kommer få en ”goodiebag” som kommer 
innehålla t.ex. vinprovning för två på ett hotell och andra dejting-relaterade gåvor. Det räknar vi 
med att det kommer vara gratis eftersom företagen som ger ut sådana gåvor själva vinner på att vara 
i goodiebags då det är ett sätt att göra reklam för sig själva. Syftet med eventet är att bloggare ska 
nämna vårt företag och att journalister ska skriva om det i sina tidningar. Vi ska även ha så att 
blivande kunder kan skriva in en kampanjkod med t.ex. namnet på en tidning som har skrivit om 
hemsidan och då få rabatt när de anmäler sig på hemsidan. Vi ska hålla koll på hur många som 
använder koderna från de olika bloggarna/ tidningarna så vi vet på ett ungefär var vi ska satsa på att 
göra reklam. Jag hittade ett företag, www.stockholmsstrom.se, där man kunde hyra en båt för max 
220 personer. Båten åker då runt i skärgården och passar väldigt bra för eventet vi ska ha. Vi 
kommer inte att skicka inbjudningar i form utav brev. Vi kommer istället att skicka mail eller 
kontakta dom via telefon. 

Vi kommer även att använda bloggarna för ytterligare marknadsföring. Ett antal stora bloggare, ca 5 
stycken, vill vi ska skriva om oss på deras blogg. De kommer att få gratis abonnemang på vår 
hemsida som de sedan kan lotta ut i en tävling på deras blogg.

http://www.stockholmsstrom.se/
http://www.stockholmsstrom.se/


Framtiden
När vi tittar på andra dejtingsidor ser vi att de får ca 50 000 nya prenumeranter per år. Vi räknar 
med att första året få 30 000 betalande kunder. Därefter räknar vi med att få 50 000 nya kunder per 
år, men eftersom vissa kommer förmodligen att hitta sin partner, kommer de att avgå och ej betala 
längre. Därför räknar vi med att ha 30 000 betalande kunder per år. Det betyder att vi i genomsnitt 
kommer att tjäna 5 400 000 kr per år. Det räcker gått och väl för att betala våra skulder och 
regelbundna kostnader så som för hemsidan och marknadsföringen. 

Våra hinder är framför allt om kunderna inte finner vårt företag extraordinärt. De kanske t.o.m. 
tycker att vår idé om bloggar är onödig och fortsätter att registrera sig på mer kända dejtingsidor. 

Om första året skulle gå dåligt, skulle vi ha problem i framtiden med regelbundna kostnader. Vi 
skulle hamna i en ond cirkel och inte kunna betala tillbaks våra skulder och kostnader. Vi vill ju så 
klart fortsätta marknadsföra oss genom Facebook, tidningar och bloggar. 

Om det går bra för företaget vill vi sprida oss internationellt. Först till Norden (Danmark och 
Norge), därefter Finland och sedan Tyskland och resten av Europa. Dessutom kommer vi till och 
börja med bara ha företaget som ett sidojobb, om det dock går bra och vi planerar på att exapandera 
oss kommer vi att jobba med Blogflirt på heltid. 


