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Vision
Vi sätter stopp för engångsplast!

Mission
Med vårt cirkulära koncept vill vi skaka om rengö-
ringsindustrin genom att erbjuda innovativa hus-
hålls- och rengöringsprodukter. Tillsammans, mot 
en hållbar framtid! 

Vilka är vi?
Idéen väcktes till liv år 2019 när vi, Max, Simon och 
Tom studerade vårt sista år på universitetet. Vi 
hade precis upptäckt hur mycket städindustrin bi-
drar till det globala plastavfallet och hur lite omta-
lat det är. Det resulterade i att vi bestämde oss för 
kombinera vår passion för hållbarhet, design och 
entreprenörskap för att hitta en kreativ lösning på 
problemet. Innovationen som kom till efter detta är 
vad vi idag kallar Skosh. Två år senare, 2021, efter 
noggrann produktutveckling lanserade vi vår för-
sta produkt. En innovativ rengöringstablett som 
ger den medvetna städaren ett effektivt städmedel.  

Idag, ytterligare ett år senare, har vi på Skosh redan 
hunnit lansera 7 hållbara städprodukter. Detta har i 
sin tur räddat +100.000 plastflaskor, vilket motsva-
rar 10 ton plastavfall. Vår nästa milstolpe att rädda 
1.000.000 plastflaskor från att bli avfall under de 
nästkommande 12 månaderna.

Med tiden har vi även utökat vårt team. Vi presen-
terar Skosh 2022.

Klicka här!

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0491/3882/7413/files/Skosh_Problemet_SV.pdf?v=1649432869
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0491/3882/7413/files/Skosh_Losningen_SV.pdf?v=1649432056
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Fakta & statistik
Tiotusentals kunder. Sedan vi först lanserade 
2021 har vi haft tiotusentals kunder som har hakat 
på resan mot minskat plastavfall. Genom vår 
webbshop har majoriteten av våra svenska kunder 
hittat till oss och handlat. Vi har även samarbetat 
med olika återförsäljare runt om i Europa, främst 
hållbarhetsintresserade butiker. I Sverige kan man 
hitta våra produkter i utvalda Coop och ICA butiker. 
Utöver detta har vi även samarbetat med olika 
städfirmor såsom Clean Casa AB och Alba Service 
AB. 

Recensioner: 4.7 i betyg. Den vanliga missupp-
fattningen om att naturliga städprodukter inte 
kan städa effektivt går att motbevisa. Detta gör vi 
genom flertalet testgenomgångar med biokemiska 
företaget Novozymes, 300 recensioner och 4.7 i 
betyg. 

Varumärkesambassadörer förespråkar vår mis-
sion. Under resan mot minskat plastavfall har vi 
träffat många likasinnade personer som delar vår 
vision. Några bland de som är med på vår resa är 
Sveriges städexpert från TV4, Marlene Eriksson, 
Hälso- och hållbarhetsexperten Johannes Cullberg 
och lifestyle influensern Jannike Nordström.

Grundarna
Tom Hackenberg (Co-Founder)
Med en erfarenhet av strategisk 
rådgivning och bankverksamhet 
är Tom den som tar hand om 
finans- och affärsverksamhet 
på Skosh. Han flyttade till Sve-

rige 2019 för att studera Masterprogrammet i En-
treprenörskap och Innovation vid Lunds universitet. 

Max van der Mars (Co-Founder)
Max är den visuella experten 
bakom varumärket Skosh, med

 ansvar för design och produkt-
utveckling. Han har en teknisk 
bakgrund i hållbar produkt-

utveckling och flyttade till Sverige 2019 för att 
studera en Master i Industriell Design vid Lunds 
universitet. 

Simon Ziolkowski (Co-Founder)
Simon har en bakgrund i digital 
marknadsföring och har erfaren-
het av att arbeta med premium-
varumärken i Tyskland. Efter att 
ha tröttnat på att jobba för stora 

företag, bestämde han sig för att följa sin passion 
för entreprenörskap. 2019 flyttade han därför till 
Sverige för att studera Masterprogrammet i Entre-
prenörskap och Innovation vid Lunds universitet. 

Klicka här!
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Utmärkelser
Topp tre Green European Startups
Skosh har blivit utvalda som topp tre Green Euro-
pean Startups i internationella Climate Launchpad 
tävlingen. Climate Launchpad är världens största 
hållbarhetsinriktade affärsidétävling. Juryn tror på 
Skosh på grund av det hållbara inflytande företaget 
kan ha på allmänheten då städprodukter används 
av alla, överallt.

Regionala vinnare i SKAPA - Sveriges största 
innovationsutmärkelse
Skosh blev vinnarna för Skåneregionen i tävlingen 
SKAPA - Sveriges största innovationsutmärkelse. 
Utmärkelsen bildades i minne av Alfred Nobel 1985 
med syftet att stödja innovatörer för att utveckla 
sina ideer. Med dess stora vision och starka miljö-
aspekt lyckades Skosh övertyga juryn.

Topp tre i Scandinavian Natural & Organic 
Award 2021 
Skosh valdes till topp tre “Top sustainable pro-
ducts” i Skandinavien. Den prestigefulla utmär-
kelsen främjar de senaste innovationerna inom 
hållbarhet. Juryn tror på Skoshs vision om att städ-
industrin behöver genomgå förändring och att den 
cirkulära lösningen är det som krävs. 

Vegancertifikat
Alla produkter från Skosh är har den officiella Ve-
gan-märkningen. Till skillnad från städjättarna 
uppnår Skosh kraven för vegancertifiering, då pro-
dukterna varken innehåller animalistiska ingredi-
enser eller testas på djur. 

ECOCERT certifikation
Skosh är ECOCERT-märkta vilket bekräftar högsta 
standard av städprodukter. Certifikatet kräver att 
produkterna består av minst 95% naturliga ingre-
dienser. På Skosh är vi alltid noggranna med att 
använda naturens egna resurser på ett ansvars-
fullt sätt.

Klicka här!

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0491/3882/7413/files/Skosh_Problemet_SV.pdf?v=1649432869
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0491/3882/7413/files/Skosh_Losningen_SV.pdf?v=1649432056

	Button 7: 
	Button 18: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	Button 26: 


