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Problemet - the gap
Da vi skulle have nye cykelsolbriller, begyndte vi
at undersøge markedet og blev opmærksomme
på manglen af perfekt pasform, korrekt tilbehør
og bæredygtighed hos alle de store brands.
Samtidig betalte man overpris for den pakke man
købte.

Det ville vi ændre!

Vi satte os for at udvikle en solbrille i topkvalitet, til
en overkommelig pris, der skulle være produceret
i EU, og som skulle have alle de nødvendige
features, vi som sportsfolk værdsætter.
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Udviklingen -
rejsen hertil

STARTEN PÅ DET HELE

UDVIKLING I DETALJEN

TIL DET ENDELIGE RESULTAT

For lidt over 2,5 år startede vi med vores første
papirtegninger og igennem research fandt vi vores
foretrukne italienske producent. Herefter skulle vi
videre i udviklingsprocessen.

En produktdesigner blev tilkoblet og vi gik fra utallige
papir skitser til flere runder af 3D renders og til mange
forskellige fysiske 3D-printede prototyper - som blev
gennemtestet af cykelfolk.

Igennem vores lange og iterative udviklingsproces
nåede vi til vores færdige brille - et resultat vi er stolte
af og som har fået god feedback.
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Løsningen -
vores briller

BÆREDYGTIGHED I FOKUS

ULTIMATIV PERFORMANCE

ET PRISPUNKT FOR ALLE

Vores brille ramme er lavet af 58% planter, gummiet
er lavet af 30% genanvendt gummi og vores
accessories er lavet af 100% genanvendte
plastikflasker. Brillen bliver produceret grønt i Italien
og for hver brille solgt, planter vi et træ. Sammenlangt
opnås den højeste bæredygtige profil på markedet.

Der mangler intet for den krævende atlet. Pasformen
er tæt og aero. Der medfølger tre forskellige slags glas
til alt slags vejr og tre forskellige næsepuder for at
sikre perfekt pasform, lige meget næsetypen på
personen.

Med en vejledende udsalgspris på kun 1.400,- ligger vi
os i midten af markedet, selv med kvalitetsmaterialer
og flere accessories til en langt højere reel værdi.
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Potentialet -
stort marked

GLOBALT SPORT SOLBRILLE
MARKED

KONKURRENTERNE

VORES MARKEDSANDEL

Det globale sport solbrille marked har en værdi på
24,8 mia. kr.*. Med en CAGR på 4,08%* når det en
samlet værdi på 27,8 mia. kr. i 2027! 

Markedet er præget af en kæmpe spiller og flere
mindre spillere. Oakley har 13% af markedet og #2-5
står samlet for 21% (4,2% til hver ved ligelig fordeling).

0,01% til 1% af markedet giver dermed følgende
potentialer:
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1 2 3

0,01% 0,1% 0,5%

2,4 MIO 24,8 MIO 124,2 MIO

1%

248,4 MIO

*https://www.imarcgroup.com/sports-sunglasses-market 

https://www.imarcgroup.com/sports-sunglasses-market


Teamet - klar til
at skalere

KOMPLIMENTÆRE FOUNDERE

PRODUKTIONEN I ITALIEN

KOMPETENT ADVISORY BOARD

Vi er tre foundere med forskellige ekspertiser, der
danner bund for et perfekt dynamisk team. En CEO
med forretningsudvikling og marketing erfaring. En
CSO med salg og support erfaring, samt teknisk
snilde. Til sidst en CFO med revisionserfaring, der
sikrer at virksomheden kører snorlige.

Vores Italienske producent er en familiedrevet
virksomhed med mange års erfaring, et stort
produktionsteam og med fokus på bæredygtighed.
De står klar til at følge med store ordrevolumner og
hjælp til udvikling af nye produkter.

Med et differentieret advisory board af eksperter
inden for forskellige områder, har vi et godt
udgangspunkt til at tage korrekte beslutninger.
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Kontakt
information

JACOB DAHL
FOUNDER & CEO

PHILLIP HASSELBALCH
CO-FOUNDER & CSO

RAFI NURI
CO-FOUNDER & CFO

jd@attaac.com
53 30 46 84

ph@attaac.com
20 61 24 73

rn@attaac.com
26 12 28 60
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SUPPORT@ATTAAC.COM

Ålborggade 25, 3 tv.
2100, København Ø
Danmark


