
38 Lørdag 29. desember 2012Lørdag

Lansere solbrillekolleksjoner.Moteriktige 3D-briller.Ingri:Dahl.

Bro, Bro    

 3D 
Brille

Fnising på YouTube ga penger i  
kassen for tvillingsøstrene Kine  

og Einy Paulsen, som lager  
moteriktige 3D-briller.

THOMAS C. HØIE
NEW YORK

– I en perIode ble vi bare kalt «the giggling twins», sier 
Kine Paulsen (25), og fniser i kor med tvillingsøsteren Einy.

Popcornmaskinen ved Lincoln Plaza Cinema på Upper 
West Side har poppet sine siste maiskorn for kvelden. Opp av 
vesken finner de to Madla-jentene frem sine egendesignede 
3D-briller, som like gjerne kunne hatt Gucci eller Dior på 
rammen.

Knisingen Paulsen-søstrene sikter til er fra en video de laget 
for å hente 10.000 dollar i januar fra 331 mennesker.

– Det var verdt all jobbingen. Vi fikk utrolig mange kon-
takter og det er morsomt å tenke på at vi har mange fans i Asia 
som har støttet oss med penger, sier jentene bak Ingri:Dahl.

Folkefinansiering er det foreløpig eneste norske navnet på 
et amerikansk fenomen som strekker seg tilbake til året Bill 
Clinton gikk inn i sin andre periode som president.

den brItIske rockegruppen Marillon visste det 
trolig ikke, men da de fikk inn 60.000 dollar fra fansen til å gi 
ut albumet «This Strange Engine», var de samtidig pionerer 
innenfor crowdfunding.

I stedet for å be et plateselskap eller en investor om et stort 
beløp for å gjøre en drøm til virkelighet, kan initiativtageren 
heller samle mindre beløp fra massene.

Tre år etter Marillons kronerulling ble nettjenesten Ar-
tistShare etablert, og utallige kunstneriske sjeler i USA har fått 
støtte til sine prosjekter.

I april 2009 ble en tilsvarende hjemmeside kalt Kickstarter 

etablert i SoHo, men her er artister og filmregissører byttet ut 
med gründere.

Dette er et klassisk eksempel: Investerer du 5 dollar i den nye 
iPhone-høytaleren min får du et eksemplar før alle andre, og gir du 
over 100 dollar får du en t-skjorte som sier «I love my new iSpeak».

Men det er én hake: dersom ikke den egendefinerte beløps-
grensen på eksempelvis 100.000 dollar nås innen tidsfristen, 
går alle pengene tilbake til folkeinvestorene.

«MarketIng genIus: Two Twins Giggling As They 
Sell You Designer 3D Glasses». Slik oppsummerte TechCrunch 
Madla-søstrenes innsalg på YouTube i forbindelse med penge-
innhentingen.

De havnet også i The Hollywood Reporter, på NBC og i 
Entrepreneur Magazine.

brILLeFInansIerIng: Einy og Kine Paulsen hentet inn 10.000 dollar via Kickstarter,       og Ingri:Dahl er trolig det første norske selskapet som har benyttet crowdfunding.  Foto: thoMas C. høIE
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gründerintervjuet›

Kine og Einy Paulsen (25).
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Tips oss om navn på 
spennende gründere: 
grunder@finansavisen.no

– Å bruke Kickstarter var nervepirrende, sier de to søstrene, 
som blant annet måtte strikke en lue til den største bidragsy-
teren.

– Vi måtte også lage 50 armbånd. Man må være person-
lig for å spørre fremmede om penger til produktet sitt, sier 
Einy.

Idéen til selskapet fikk jentene i Los Angeles, hvor de stu-
derte finans. Under et kinobesøk for noen år siden irriterte de 
seg over 3D-brillene som fulgte med billetten.

– Vi sjekket om det fantes noen alternativer, men det gjorde 
det ikke. Derfor begynte vi å designe egne modeller, sier Einy.

Å gÅ pÅ skole et steinkast unna Hollywood har ikke 
vært en ulempe.

– LG, Sony og Samsung, alle de store aktørene innenfor 

3D er tilstede i Los Angeles. Vi har fått teste brillene våre der, 
noe som ville vært vanskelig hvis vi var studenter i Oslo eller 
Stavanger, sier Kine.

Sammen med søsteren jobbet hun med selskapet ved siden 
av skolen, kom i kontakt med kinesiske fabrikker og vel et år 
etter 3D-brilleirritasjonen hadde de det første fysiske eksem-
plaret i hånden.

– Fordelen var at vi kunne bruke selskapet i ulike oppgaver 
og innleveringer på skolen. Men vi har også gått den tøffe veien 

med å lære underveis, alt fra design og produksjon til shipping 
og salg, sier Einy.

 
Tilbake Til popcornmaskinen i Lincoln Plaza 
Cinema, hvor «smørkrise» er et fremmedord.

– De rosa er min favoritt, sier Kine, mens hun tar på seg brillene.
Foreløpig sverger de amerikanske kinokjedene til Star 

Wars-inspirerte 3D-briller, derfor skjer Ingri:Dahls salg i bril-
lebutikker og via internett.

– Vi får stadig spørsmål om vi ikke skal lage vanlige solbril-
ler også, og det er målet vårt. Men da tviler jeg på at det blir 
Kickstarter, sier Einy, før søsteren legger til:

– Det blir for nervepirrende.

thomas.hoie@finansavisen.no

Egenkapital og Kickstarter. Gründerne selv.
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Finansiering: Eiere:

Det er morsomt å tenke på 
at vi har mange fans i Asia 

som har støttet oss med penger
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