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Region Syd
Ali Alameri

Jared Christensen
Ekko Gourmet AB

Bureca AB

Jared Christensen kommer
ursprungligen från Nya
Zeeland och har arbetat som
kock i ett flertal länder.
Älskar mat och är passionerad när det gäller kvalitet,
ingredienser, spännande
konsistenser och smaker.
Christensen grundade Ekko
Gourmet då han inte hittade riktigt goda vegetariska
och ekologiska rätter i butikerna. Jordnötsbiffar
pressade för hand i ett källarkök under en ICA butik
var den första rätten - det blev succé. Därefter blev
det fler rätter och efterfrågan ökade. Detta ledde
vidare till ett eget storkök och sedan till en egen
fabrik. Idag samarbetar företaget med ett säljbolag.
Produkterna finns i över 980 butiker runt om i Sverige
och exporteras till Norge, England och Australien.

Ali Alamari startade 1999 en
enskild firma där han arbetade med installation och
service av kylanläggningar
och värme-pumpar. Företaget
växte och är idag en totalleverantör till butiker,
restauranger och caféer.
Genom företaget säljs all
möjlig utrustning och man har egna serviceteam. Ca
3000 olika artikel finns på företagets hemsida och
import görs från hela Europa. Företaget är certifierat
och ackrediterat för installation, service och kontroll
av kyl- och värmepumpsanläggningar. Även konstruktioner, design, beräkningar och ritningar för inredning erbjuds. Alameris mål är utveckling och han har
en dröm att finna nya miljövänliga metoder inom
kalkbranschen och patentera det.

Ort: Malmö
Grundades: 2010
Omsättning: 10,8 mkr
Antal anställda: 2
www.ekkogourmet.com

Ort: Malmö
Omsättning: 25 mkr
www.bureca.se

Deniz Yildirim

Fairooz Tamimi

tretton37 Development AB

Fairooz Tamimi Company

Deniz Yildirim kom efter en
tuff uppväxt i Turkiet till
Sverige, lärde sig språket,
läste på universitet, var en av
de yngsta ledarna på ett
börsnoterat bolag och byggde
upp flera framgångsrika bolag
varav ett som har sålts av. Allt
detta började med en dröm,
en möjlighet och två års sovande på ett kontorsgolv
på företaget där Yildirim jobbade innan han hade råd
med sitt eget boende. Yildrim grundade tretton37 för
att utmana industristandarderna och för att skapa en
kreativ arbetsplats med en kunskapskultur som
attraherar de mest passionerade och talangfulla
medarbetarna. Det ger idag upphov till helt nya
lösningar och ett innovationstänk som skapar väl
utformad programvara som hjälper kunder att uppnå
sina mest ambitiösa mål.
Ort: Lund
Omsättning: 140,5 mkr
www.tretton37.com

Grundades: 1999
Antal anställda: 12

Grundades: 2010
Antal anställda: 134

Samarbetspartners:

Fairooz Tamimi kommer från
Jordanien. Som författare,
talare, journalist, entreprenör
och konsult tar Tamimi
många invandrare närmare
städernas affärs- och kulturliv. Främjar entreprenörskap
och underlättar en omstart i
Sverige. Tamimi använder
mångfald som en generator för affärer och inspirerar
invandrarföretagare genom att själv på 5 år ha
lyckats att bygga ett stort nätverk och gjort integrationsarbetet till ett verkligt företag. Många kvinnor
behöver tro att de kan lyckas och Tamimi vill inspirera invandrarkvinnor och mödrar att se att de inte
behöver frukta, de kan vara starka på egen hand,
höja sina barn och bli framgångsrika.
Ort: Lund
Omsättning: 241,7 tkr
www.fairooztamimi.se

Grundades: 2013
Antal anställda: 1

Cassandra Ibrik
Ung Bemanning Sverige AB
Idag är det svårt för ungdomar att hitta ett arbete som
de kan utföra på sidan om
sina studier. Därför startade
Cassandra Ibrik Ung Bemanning som förmedlar jobb
och därmed möjliggör för
ungdomar att få arbetslivserfarenhet inom många olika
områden. Ibrik vill hjälpa arbetsvilliga ungdomar in på
arbetsmarknaden men även hjälpa företagare att
lösa bemanningen vid tillfälliga arbetstoppar där
ungdomar flexibilitet kan rycka ut med kort varsel.
Ung Bemanning möjliggör för ungdomar att få sin
första arbetsplats och bidrar till integrationen. Ibrik
ser sig själv som en förebild för unga att sträva efter
sina drömmar. Att vara driven och målmedveten och
att ge sig ut och våga.
Ort: Helsingborg
Grundades: 2015
Omsättning: 136 tkr
Antal anställda: 1
www.ungbemanning.net

Samarbetspartners:

