Limonadeboden
Så billigt kan det gøres
CASE
Jeg har besluttet mig for at åbne en limonadebod; delvist for at sælge limonade, men i høj grad
også for at gøre opmærksom på citronernes værdi. Så jeg vil have en fysisk butik, merchandise
webshop, udgive en bog som trykt bog og e-bog, lave en podcast, en tekst- og en videoblog.
Mit budget er 2.000,- kroner.
Navnet har jeg bestemt, så jeg skal lave et logo i vektorformat, så det kan bruges i alle
sammenhænge, og skaleres uden problemer.
Jeg downloader InkScape på www.inkscape.org, og tegner et logo.
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Næste step er at lave en hjemmeside. På simply.com registrerer jeg domænet limonadeboden.dk
og køber hosting. Pris: 500,- kroner pr. år.
Jeg klikker på 1-Click og vælger WooCommerce.
Med hjælp fra videoer på YouTube kan jeg nu tilpasse, designe og
forfatte et website med blog og webshop.
Billederne som jeg skal bruge har jeg enten taget selv, eller hentet på
pixabay.com – hvor det er lovligt og gratis.
Redigering af billederne klarer jeg på pixlr.com – avanceret
billedbehandlingsprogram online, helt gratis.
En chatfunktion på mit website? Naturligvis, ved hjælp af en gratis
konto og mobilapp fra Chaport.
Facebook (side! Ikke gruppe eller profil), Instagram, LinkedIn og
Twitter er naturligvis også gratis, ligesom Google MyBusiness.
Merchandise med tryk og forsendelse fixer jeg på printfull.com, hvor
jeg vælger nogle t-shirts og forklæder, uploader mit vektor-logo, og
forbinder min konto med min WooCommerce webshop.
Når kunden vælger en t-shirt, og betaler i min webshop bliver
bestillingen automatisk sendt til Printfull, som trækker et beløb fra mit
Dankort, producerer og sender.
Kundens betaling i min webshop lader jeg Stripe tage hånd om.
Kontoen er gratis; pris pr. transaktion: 1,4% + kr. 1,80.
Når jeg sælger limonade i min bod tager jeg mod kreditkort ved

hjælp af Zettle (zettle.com). Terminalen koster 199,-, og de tager 1,95% pr.
transaktion. Konto og oprettelse er gratis, og så længe den ligger i skuﬀen
koster den ikke en krone.
MobilePay for virksomheder koster oprettelse 999,-, månedlig afgift 78,-, pris
pr. transaktion 0,30 - 0,75 kroner, afhængig af antallet, så det venter jeg med,
til der er mere omsætning.
Bogføring – og evt. fakturering – får jeg gratis hos billy.dk, som kan
synkroniseres med Stripe (onlinebetaling) og Zettle (oﬄinebetaling).
Ved hjælp af et layout- og designprogram jeg henter gratis på nettet
(www.scribus.net) udformer jeg nogle visitkort og flyers. Jeg får trykt 500
visitkort og 1.000 M65 flyers, med tryk på én side, hos onlineprinters.dk for
hhv. 160,- kroner og 400,- kroner, inklusiv forsendelse.
Nu vil jeg udgive en bog, som jeg har skrevet om citroner og limonade. Jeg klikker ind på bod.dk
hvor jeg opretter en ny bog for 449,- kroner. Jeg laver layout ved hjælp af deres online værktøjer,
eller opretter PDF’er ved hjælp af Scribus, som jeg også brugte til visitkort og flyers.
Bogen findes nu til salg som trykt bog og e-bog på bod.dk, Bog&Idé, iBooks, Saxo, eReolen,
amazon.com, Gucca og Barnes & Noble.
Bogen er på 140 sider, 12 x 19 cm, og jeg vælger at sælge den for 59,- som trykt bog og 39,- som
e-bog. Min fortjeneste bliver derfor ca. 8,- kroner for en trykt bog og omkring 18,- kroner for en ebog.

Jeg vil også lave en podcast. Jeg optager den med min mobil og en gratis app, og mikrofonen i
mine høretelefoner. På anchor.fm opretter jeg en gratis konto og uploader mine afsnit, hvorefter de
automatisk dukker op på Spotify, hvor jeg får min egen kanal.
Videoer laver jeg på samme måde, og uploader ganske gratis til YouTube.
Ved hjælp af gratisk plugins viser jeg naturligvis både min (Youtube) videokanal og min (Spotify)
Podcast på min hjemmeside, ligesom jeg viser min bog og e-bog.
Sådan har jeg fået videokanal, podcast, trykt bog, e-bog, merchandise webshop, og mulighed for
at tage mod kreditkort i min butik og holde regnskab for under 2.000,- kroner.

Udgifter (afrundet)
Domæne og hosting

500

Zettle kreditkortterminal

200

Visitkort, 500 stk. 85 x 55 mm, tryk på én side, inkl. forsendelse

160

Flyers, 1.000 stk., M65 (105 x 210 mm), tryk på én side, inkl. forsendelse

400

bod.dk oprettelse af trykt bog og e-bog

450

I alt

1710

