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Menmo blir Djäkne Startup Studio!
“Vi engagerar oss i ett tidigt skede i produkter och bolag vi tror på, genom att handgripligen
hjälpa entreprenörer med många av de typiska utmaningar ett startup stöter på.
Vi är inte en inkubator eller accelerator och inte en VC. Vi är en startup studio där vi investerar
vårt eget kapital i startups och använder vår erfarenhet och nätverk till att långsiktigt bygga
bolagen i rollen som medgrundare. Vi mäter vår framgång i växande intäkter i bolagen samt hur
kul vi har tillsammans”, säger Lars Widmark, VD på Menmo.
Menmo består av en samling personer som älskar att starta och att driva företag i tidiga skeden.
Sedan starten för drygt tio år sedan har man byggt upp en portfölj innehållande ett 30tal bolag
och har så här långt gjort två större försäljningar; Mobenga och Everysport Media Group.
Fokuset ligger på tjänster och produkter där man kan utmana ett etablerat beteende med hjälp
av ny teknik.
Verksamheten bedrivs sedan fem år tillbaka främst i fastigheterna på Djäknegatan i Malmö där
majoriteten av bolagen är baserade. Det naturliga navet är Djäkne Kaffebar på entréplan som
övergår i en öppen coworkingdel och sedan dedikerade rum för respektive bolag.
Målet med att paketera Menmos företagsbyggande del i form av startup studion Djäkne är att
skapa en ökad tydlighet och fokus kring den verksamhet som bedrivs redan idag.
Djäkne är ett företag som bygger andra företag där den enda produkten är företag som växer.
Det bedrivs en sorts parallellt entreprenörskap, där man samtidigt bygger flera bolag som vart
och ett befinner sig i olika faser.
Utomlands finns det en rad framgångsrika startup studios med ideaLab, betaworks och Expa
som typexempel. I Sverige är det ännu ingen som tagit den positionen.
Djäkne riktar sig till personer som är, eller vill bli entreprenörer. Personer som vill jobba med
innovation och bolag i ett tidigt skede och bygga långsiktiga värden ges möjlighet att göra det
samtidigt som de får en fast månadslön.
“Det är en dröm för många att lyckas som entreprenör. På Djäkne försöker vi skapa de bästa
förutsättningarna för oss själva och andra att förverkliga den drömmen. Vi hoppas så klart hitta
fler duktiga personer och projekt framöver.”, säger Lars Widmark
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