
Noah är en digital gårdsbutik, en webshop, 
som gör det enkelt att hitta och köpa 
närproducerad mat från små producenter 
samlade på ett och samma ställe. Mat som 
vi vet var den kommer ifrån, hur den 
producerats och av vem. Mat som färdats 
korta sträckor i befintligt logistiknät som du  
som kund dessutom får levererad till dörren. 

Problemet  

Trenden går mer och mer mot att köpa lokal-
producerad mat. Kvalitet och hållbarhet samt viljan 
att stötta det lokala driver utvecklingen - man vill 
veta vart maten kommer ifrån, hur den producerats 
och av vem. Man vill göra ett så litet klimatavtryck 
som möjligt och dessutom vill man stötta lokala 
företag och värna om landsbygden.  
 
Kunder har dock svårt att veta vart den här maten 
finns att köpa samtidigt som producenterna har 
svårt att nå kunderna. 

Noah är lösningen! 
Med hjälp av en webshop kopplar Noah ihop 
konsumenter och producenter. Noah gör det enkelt 
att hitta och köpa närproducerad mat, samlad på 
ett och samma ställe. Mat från små, närliggande 
producenter med mat som vi vet var den kommer 
ifrån, hur den producerats och av vem. Mat som 
färdats korta sträckor i befintligt logistiknät och som 
konsumenten dessutom får levererad till dörren. 
Tack vare Noah kan producenterna också fokusera 
på det dom är experter på - produktionen.

Noah ska 
bli Sveriges 
första och 

största digitala 
gårdsbutik.

 Noah - Lokal Mat

 noahlocalfood

Företaget: 

Noah International AB 
shop.noah-food.se
Grundades 2019 
Lanserades september 2021
Anställda: 2 st

Seed round Noah:
Tidigare runda: 3 Mkr
Kapital som sökes: 4 Mkr  
(varav ca 2,5 Mkr säkrade via  
befintliga ägare och offentliga 
medel)
Värdering Pre-Money: 16 Mkr

Team 
Malin Winsa: CEO
Ann Liljeholm: COO
Thomas Andersson: CTO
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Teamet 
Teamet täcker företagets huvudområden (marknad, IT, livsmedel och logistik):  
- Malin Winsa, CEO, 44 år: Bakgrund utvecklingsarbete och marknad. Lång
erfarenhet av projektledning och varumärkesbyggande. Ägt/drivit eventbolag.  
- Ann Liljeholm, COO, 37 år: Lång erfarenhet inom logistik och etablering. Bakgrund  
driftchef på transportföretag som hanterar livsmedel. Har jobbat många år på Max som 
både restaurang- och distriktschef.
- Thomas Andersson, CTO, 40 år: Lång erfarenhet inom IT. Driver bolag med 30+  
konsulter. Agerar rådgivare, ej anställd av Noah men grundare/delägare.

Potential och lärdomar   

Svenskar över 18 år (8,2 miljoner) lägger i snitt 2860 kr på mat i månaden, dvs 1430 
kr/månad på svensk mat eftersom vi importerar 50% av all mat till Sverige. I 
Sveriges 50 största kommuner bor det ca 6 miljoner (18 år +) och dessa handlar 
svensk mat för totalt 103 miljarder (!). Vårt kundsegment är dessutom icke pris- 
känsliga och lägger betydligt mer pengar på mat än 2680 kr/månad. 
 
Vi har byggt vår erfarenhet genom att bedriva verksamhet i Norrbotten och har bl.a. 
lärt oss hur både kundgrupper och leverantörer ska bearbetas samt att vi skapat en 
unik checklista för snabb start i nya städer. 
 

Expansion 2023 och framåt 
Vi planerar att under Q1 2023 starta vår expansion som sker i tre steg : 
1. Expansion till en större stad som Göteborg under 2023 (beräknad oms. 13 Mkr)   
2. Expansion till flera städer i Sverige samtidigt, start 2024  
3: Expansion till andra länder under 2025 

Samarbete med en av Sveriges största matkedjor 

Förutom ovan nämda steg  har vi inlett ett samarbete med en av Sveriges största 
matkedjor som startar i januari 2023, för att under året utökas regionalt och 
nationellt. Samarbetet  innebär att Noah kommer finnas representerat i deras 
butiker som komplement till ordinarie sortiment. Tack vare Noah kan kedjan  
erbjuda produkter från de mindre producenterna och ett större utbud av lokal mat. 
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Nyemission 
I januari 2023 kommer vi göra en nyemission och ta in 4 Mkr till en värdering på 
16 Mkr (pre money). Pengarna kommer användas till steg ett i vår expansionsplan, 
dvs lansera konceptet i Göteborg och visa på att lönsamhet kan uppnås i en större 
stad.. Kostnaderna avser framförallt personal,  marknadsföring och utveckling av 
webshop.

Vill du vara med på resan eller är du bara lite nyfiken?  
Hör dig så berättar vi mer - digitalt eller irl!   
Malin Winsa, VD
malin@noah-food.com, 070-6012024

Prognos försäljning och resultat 2023 - 2024 

Varför investera i Noah? 
- Drivet och erfaret team som kompletterar varandra.  
- Rätt i tiden. Vi blir mer och mer medvetna om vad vi äter och hur det påverkar   
  samhället och miljön. 
- Köpstark målgrupp som unnar sig bra mat. 
- Vi har löst både logistik och teknik.
- Vi har hittat ett samarbete med Sveriges största livmedelskedja vilket gör att 
  uppskalningen, tillsammans med webshopen, kommer gå snabbt.  
- Vi har flera VC-bolag som är intresserade av att vara med i nästa 
  investeringsrunda. 


