MEDIAKIT

Ordet Attmatr kommer af de gamle nordiske ord Att, der kan
oversættes med Verden og Matr, der betyder Mad.
Det udtales ’at-matter’.

HVAD ER ATTMATR?
Attmatr er en markedsplads, der tager besværet ud af at sælge fødevarer for landets mange småproducenter. På den måde kan producenterne bruge deres tid på at
udvikle nye og bedre produkter, mens kunderne får én samlet indgang til de mange
lækre produkter, der produceres over hele landet.
Det er godt for områderne, der ligger i det, der alt for ofte bliver kaldt udkantsdanmark - og alt for sjældent taget seriøst som hele Danmarks forrådskammer.
Det er godt for folk i byerne, der alt for ofte spiser mad, uden at vide hvor det kommer fra - eller hvad der er i det.
Kort sagt er Attmatr et alternativ til den etablerede fødevaredistribution, hvor
kvantitet trumfer kvalitet, og hvor alle fødevarer fremstår uniformerede og upersonlige.

HVAD VIL VI?
Attmatr vil tilbyde et mere bæredygtigt, og et mere demokratisk alternativ til den etablerede fødevaredistribution i Danmark. Vi vil gøre det muligt for alle, der producerer
fødevarer af høj kvalitet at afsætte deres varer over hele Danmark - og dermed gøre
det muligt at udnytte den danske naturs gavmildhed på en bedre måde end tidligere.
For eksempel ender omkring 5 millioner kilo frugt hvert år som skrald i Danmark.
Samtidig importerer vi på livet løs fra hele verden.
Det kan vi gøre bedre.
Den nuværende sammensætning af vores detailled skaber en situation, hvor de store
firmaer og distributører ender med at bestemme, hvad vi skal spise. Som forbrugere
har vi ingen kontrol over, hvor maden kommer fra, eller hvad der er i den. Hestelasagne og fusk med udløbsdatoerne på kød er uacceptabelt, men anonyme bagmænd, der
gemmer sig bag distributionsleddet er ikke til at ramme.
Derfor skal vi købe vores mad direkte af lokale producenter, der sætter en stolthed i
deres arbejde.
Det er at gøre det bedre.
Det er mindre stordrift, mere kærlighed til produktet – og masser af smag.

HVORDAN FUNGERER ATTMATR?
Attmatr fungerer ved at stille en digital markedsplads til rådighed for alle mindre og
mellemstore fødevareproducenter, der ønsker at have en afsætningskanal, der kan nå
hele Danmark. Vi påtager os besværet med at lave en platform, der indbefatter bestilling, betaling, logistik og markedsføring.
Fødevareproducenterne skal selv administrere deres produkter på vores side. Vi
blander os ikke, men giver gerne sparring i tilfælde af, at producenter ønsker det. Det
er trods alt deres produkt, som de ser det, der skal sælges. Kun producenternes egen
stemme kan sikre mangfoldigheden på den digitale markedsplads - præcis som på et
rigtigt marked.
For kunderne er Attmatr et samlet sted, der giver adgang til alle de gode produkter de
danske småproducenter kan byde på. Takket være Attmatrs samarbejde med Tasting
Denmark, der driver pluklager for fødevarer fra mindre producenter, kan Attmatr
tilbyde kunderne store besparelser på forsendelse. Vil en kunde i Holte for eksempel
købe en honning fra Thy og en spegepølse fra Sønderjylland, kan Attmatr facilitere
denne handel - uden at der påløber dobbelt forsendelsesomkostninger.
Som producent vælger du naturligvis selv, om du vil have dine varer på pluklager, eller
selv stå for at sende til slutbrugerne*.
Takket være Attmatrs samarbejde med PostDanmark kan vi garantere at ingen
fødevarer bruger mere end 24 timer i transit, og takket være PostDanmarks flexlevering kan vi aflevere pakkerne når det passer kunderne bedst - eller stille dem et sted vi
aftaler på forhånd.
*Pluklager-service er endnu ikke tilgængelig for letfordærvelige varer, men vi arbejder på
det.

VORES FORRETNINGSMODEL
Attmatr tager 10% på alle transaktioner, der foregår på siden. For de penge leverer
vi en platform, der er under konstant udvikling, samt markedsføring og løbende
optimering af vores logistiske setup.
Forhandlere betaler intet for at være repræsenteret på Attmatr. Vi stiller gratis vores
digitale hylder til rådighed. Hvis vi ikke kan levere varen i form af salg, kan vi heller
ikke bede folk om at betale os.
Takket være vores digitale setup kan vi meget hurtigt spore og reagerer på ændringer på efterspørgslen i markedet. Denne viden er en helt central del af vores
forretning og er tilgængelig for alle, der vælger at sælge produkter gennem Attmatr.
På sigt kan Attmatr vælge at sælge tillægsydelser i form af fremhævede produktplaceringer, nyhedsbreve eller lignende.

HVAD KRÆVER DET AT BLIVE PRODUCENT HOS ATTMATR?
Som udgangspunkt skal Attmatr understøtte en demokratisk fødevarehandel,
hvilket betyder at vores producenter selv skal kunne klare sig i konkurrencen med
andre - vi tror på at dette er den helt rigtige måde at sikre at sortimentet på attmatr.
com altid er helt rigtigt - og af høj kvalitet.
Indledningsvist stiller vi tre krav til de produkter vi optager på siden.
En vare skal leve op til vores kvalitetskrav med hensyn til både indpakning og
råvarer. En forhandler skal kunne dokumentere, at de anvendte produkter er af høj
kvalitet.
En vare skal differentiere sig - også for producentens egen skyld. 400 leverandører
af ens honning oversvømmer bare markedet. Tænk på hvad der får dig til at skille
dig ud.
En vare skal have en historie. Traditionelt eller innovativt - hvorfor er produktet
som det er?
Derudover skal producenter naturligvis til hver en tid leve op til de af fødevarestyrelsen fastsatte krav til fødevareproduktion.

HISTORIEN BAG ATTMATR
Attmatr startede med et råb om hjælp fra en ven, der var strandet langt fra Danmark og savnede lakridser. Derfra var der ikke langt til tanken om et forum, hvor
folk kunne efterspørge de madvarer de mangler, der hvor de bor. De, der havde adgang til de nævnte produkter, kunne så tjene en skilling på at sende disse ting videre
til personen i nød. Det var en helt simpel udvekslingsservice, og det var slet ikke
planen at tjene penge på det.
Det kunne også bare være folk i Danmark, der savnede en direkte forbindelse til at
købe oliven fra Frankrig, svampe fra Italien eller andre godter fra resten af Europa.
Hvorfor ikke skabe et sted, hvor disse frit kunne udveksle varer på tværs af kontinentet?
Da vi undersøgte sagen, blev hurtigt klart for os, at der manglede et alternativt
forsyningsnet til fødevarer - ikke bare for lakridshungrende udlandsdanskere, men
for alle, der ikke var tilfredse med fødevareudbuddet hvor de bor.
Da vi dykkede yderligere ned i sagen, var det klart, at problemet var den nuværende
fødevaredistribution. Så vi gravede os ned, undersøgte sagen, og satte os for at skabe vores eget bud på en bedre måde at handle fødevarer med hinanden.
Så det gør vi nu. Attmatr er vores bud på en bedre måde at udveksle fødevarer med
hinanden. Den lange version af historien består af tonsvis af møder, mødereferater
oplæg, idéer, fejlskud, vilde visioner og mest af alt bare tre drenge, der ikke så nogen
grund til ikke at gå lige i flæsket på det etablerede fødevaresektor, og skabe deres
eget bud på en måde at omgås en af de vigtigste ting i vores liv - vores mad.

HOLDET BAG
ASBJØRN ANDERSEN
aa@attmatr.com / 6178 7679
Asbjørn blev født på Djursland i en familie hvor den gode mad samt de gode
relationer var i fokus. Interesseren for maden (og vinen) blev forstærket da
han boede i Frankrig i en årrække. De sidste fem år har han boet i København hvor han arbejder som teknisk projekt leder indenfor IT samt varetager
det overordnede ansvar for Attmatr.
AKSEL LARSEN
al@attmatr.com
Aksel er født og opvokset i Sønderjyllands gastronomiske hovedstad, og
han udvidede sin kulinariske begrebsverden fra tidlig færd. Som barn boede
Aksel i Frankrig, hvor han stiftede bekendtskab med det smagfulde franske
køkken. Det stærke forhold til god mad har fulgt ham siden. Aksel er uddannet civilingeniør og arbejder til dagligt som IT-konsulent, foruden at håndtere Attmatrs drift og økonomi.
KRISTIAN RAVN
kr@attmatr.com / 2265 5272
Kristian er født og opvokset på en bondegård i Sønderjylland, men har efterhånden ikke i mange år mærket en rug ko-tunge mod håndfladen. Fraflyttet
hjemstavnen for at studere første filosofi og senere journalistik, er karrieren
blevet henlagt til forlagsbranchen i København. Det er nok også bedst for
køerne. Kristian varetager i forbindelse med Attmatr-projektet pressekontakten og markedsføringen.

JULIO SANTOS
julio@attmatr.com
Júlio er født i Portugal og sværger til traditionel portugisisk mad. Han har været bosat
i både København, Berlin og Dublin og inviterer altid flere gæster til middag end der
kan være i hans lejlighed. Julio er udstyret med en master som software ingeniør, og
holder sig til Ruby og Javascript. De seneste fire år har han ledet udviklingen af web
apps i stor skala. Julio er medejer af Attmatr.
ILEANA SØNDERGAARD
ileana@attmatr.com
Ileana er født i Filippinerne, og nærer stor kærlighed for det asiatiske køkken. Siden
har hun boet i Paris, København, Washington D.C., Mexico, Australien, Thailand,
m.fl. Hun stod stille et stykke tid, mens hun læste Public Health Nutrition i Danmark,
men rejste hurtigt ud igen, da økologi og lokal mad hellere skal opleves end læses om.
Ileana er praktikant hos Attmatr i efteråret 2014. Hun varetager en stor del af arbejdet
og har været tilknyttet projektet siden sommeren 2014.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvorfor fandt i på at lave Attmatr, når ingen af jer er tilknyttet fødevarebranchen?
Fordi vi spiser mad og fordi en sund fødevareforsyning er i alles interesse. Desuden
har vi nogle kompetencer, der måske ikke er helt så almindelige i fødevarebranchen,
men som vi meget gerne vil bruge i denne sammenhæng, så alle kan få bedre mad.
Samtidig kan vi se et imponerende væld af initiativer rundt omkring i landet, der skal
støtte op om de gode fødevarer. Der er bare ikke mange af dem, der tager den digitale
side med. Vi mener ikke, at man i dag kan drive forretning uden at tænke de digitale
med - heller ikke når man sælger noget så analogt som fødevarer.”
Hvor meget arbejde har I lagt i Attmatr indtil videre?
Meget. Vi arbejder alle frivilligt og uden løn, så timerne er meget skævt fordelt. Nogle
perioder er meget aktive, andre er mindre aktive. Vi lavede for nyligt en fondsansøgning, hvor vi skulle anslå værdien af det arbejde vi selv har lagt i projektet indtil videre.
De afregnede frivillige timer med 100 kr./timen - og vi estimerede at vi på den baggrund nok har lagt for 200.000 kr. frivilligt arbejde i Attmatr.
Er det meget i forhold til at det er taget ud af vores fritid? Ja. Er det meget i forhold til
at opygge noget, som vi håber kan blive et livsværk for os? Nej.
Hvad er jeres vision for Attmatr?
Det vigtigste for os er at opbygge en virksomhed, der bidrager til samfundet, til folkesundheden og bæredygtigheden - og samtidig er økonomisk levedygtig. Det er
vores håb på sigt at bidrage med kvalificeret input til den politiske fødevarediskussion
i Danmark.
På sigt håber vi på at udbrede platformen til vores nabolande - og gøre det muligt for
også danske kunder at kunne købe lokale produkter fra hele Europa. Direkte fra bjerglandsbyerne i Italien til middagsbordene i Nakskov - via Attmatr. Men det er langt
ude i fremtiden og vi har ikke konkrete planer i skuffen.
Hvad har arbejdet med Attmatr gjort klart for jer?
Udover at alting tager længere tid end man tror, når man bygger ting fra bunden?
Det må være at vores projekt kan være en en del af den opgave hele samfundet skal
løfte, når vi snakker revitaliseringen af yderområderne. Attmatr kan skabe afsætningsmuligheder for de producenter, der bor langt fra større byer og markeder. Det kan
igen skabe arbejdspladser og gøre yderområderne mere attraktive. Det ville gøre os
stolte at være en del af løsningen på dette problem.

VIDSTE DU, AT...
Idéen til Attmatr blev første gang luftet på Fermentoren - en øl bar på Vesterbro i
København. Hvis du kommer forbi, skal du prøve deres IPAer. De er rigtig gode (men
meget stærke, så vær på vagt).
Der skal mange møder til at starte et firma. Rigtig mange. Meget tidligt i forløbet blev
det standard for stifterne af Attmatr at spise pitabrød med Salade Niçoise til disse
møder. Kapers er meget vigtige i denne sammenhæng. Vi elsker Kapers.
Attmatr blev oprettet som Iværsætterselskab med en samlet virksomhedskapital på
3.000 kroner. Resten er kommet af holdets tid. Vi søger i øjeblikket fondsmidler, så vi
kan afsætte mere tid til udvikling.
Attmatr har en blog, hvor vi løbende skriver om både start-ups og mad. Du finder den
på blog.attmatr.com.
Hele holdet bag Attmatr har fuldtidsarbejde og har skabt Attmatr i deres fritid. Der
er mere end én kæreste, der har mere end én flaske vin og én kompensationsmiddag
til gode. Vi skylder stor tak til vores bedre halvdele for at bære over med vores store
tidsforbrug på projektet.

Vi glæder os til at byde velkommen
til nye kunder og lækre produkter.

KONTAKT

Kontakt os, hvis du er:
•
•
•
•
•
•

Fødevareproducent med mod på at prøve vores koncept
Interesseret i at blive ambassadør for den gode smag
Journalist, blogger o.l.
Madentusiast og vil delagtiggøre os i dine bedste fund
Har spørgsmål til vores vision og løsning.
… eller bare generelt nysgerrig

Mail: hello@attmatr.com
Twitter: @attmatr
Telefon: +45 61787679

Attmatr IVS
Islands Brygge
2300 København S
CVR 36015152

