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60 000 artiklar hos Fyndiq
QStorsäljare hos
Fyndiq: mobiltillbehör, smycken,
babykläder.
QAntal artiklar
hos Fyndiq:
60 000.
QÄgare till
Fyndiq: Fem grundare samt drygt
30 investerare.

FYNDMECKA . Gekås i Ullared inspirerade till nätvaruhuset Fyndiq, som siktar på att ha lika många artiklar som förebilden i år.
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QStorsäljare hos
Gekås: strumpor,
jeans, shampo,
leksaker.
QAntal artiklar
hos Gekås:
Drygt 100 000.
QÄgare till Gekås:
Torbjörn Bäck och
Thomas Karlsson.
Källa: Fyndiq, Gekås

Dinesh Nayar, vd och medgrundare till Fyndiq.

Näthandel utmanar Ullared
MALMÖ

2010 var Gekås i Ullared en stor inspirationskälla när fem unga entreprenörer
startade varuhuset Fyndiq på nätet.
I år siktar Fyndiq på att ha långt över
100 000 artiklar att sälja varje dag. Då
klättrar varuhuset förbi sin förebild i Ullared och vinner tävlingen om flest prylar.
”När vi startade Fyndiq hade
vi faktiskt vår kick-off på
Ullareds Camping”, säger
Dinesh Nayar, vd och medgrundare till Fyndiq.
Affärsidén att under en
gemensam plattform sälja ut
andra handlares hyllvärmare
verkar ha fått fäste.
Efter premiäråret 2011
ökade omsättningen förra

året med 600 procent till 56
Mkr och i vår räknar Dinesh
Nayar med att Fyndiq också
visar svarta siffror.
Det gläder säkert också
affärsänglar som förre SASchefen Jan Carlzon, entreprenören Samuel Bonnier
(kusin med Bonnier AB:s vd
Jonas Bonnier) finansentreprenören Thomas Hjelm
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som bland annat startat
lånesajten Lendo och andra,
som har varit med och investerat cirka 30 Mkr i Fyndiq.
Omkring 800 handlare är
anslutna till säljkanalen och
siffran växer raskt precis som
antalet artiklar som har en
ökningstakt på 500 prylar
per dag.

Hemliga säljare
Hos Fyndiq kan detaljister
och kedjor sälja ut hyllvärmare utan att störa sin egen
handel. Nya e-handlare kan
testa sina idéer utan att
bygga en egen sajt och grossister kan prova på e-handel.
”En butik eller e-handlare
vill kanske inte skylta med att
man säljer ut dunjackor på
våren”, säger Dinesh Nayar,

som därför inte heller uppger
namnen på säljarna bakom
de dignande virtuella produkthyllorna.

Säljer för enhetspris
I stället är det Fyndiq som är
ansiktet utåt, svarar i telefon,
håller i kundtjänsten och
exponerar varorna på sin
sajt.
Ersättningen är ett enhetspris på 39,20 kronor för varje
order oavsett storlek. Lagerhållning och frakt sköter den
säljande parten själv.
Vad är det konstigaste ni
sålt?

”Vi hade laddningsregulatorer till Volkswagen. Jag vet
inte ens vad det är. Men butiken sålde flera stycken på ett
par dagar. Så jag har lärt mig

att inte ifrågasätta vad våra
kunder vill sälja så länge det
är nya och lagliga produkter.”
”Däremot säger vi nej till
sexartiklar. Vi ska vara ett
varuhus för hela familjen.”
Den
fyndshoppande
kundkretsen har också stora
likheter med skarorna som
invaderar Gekås i Ullared.
Drygt 60 procent är kvinnor
med en genomsnittsålder på
drygt 40 år.
I Ullared spenderar den
genomsnittliga kvinnliga
kunden 3 600 kronor vid två
årliga besök. Hos Fyndiq
shoppar hon vid sina besök
loss för cirka 350 kronor.
”Vi gillar verkligen Ullared. Det är kul att kunderna
åker dit ibland. Sen får de
gärna handla hos oss resten

Köpte du något på er kickoff i Ullared häromåret?

”Jodå, bland annat köpte
jag strumpor och har fortfarande kvar ett par”, säger
Dinesh Nayar, som normalt
är inbiten näthandlare och
har Amazon som internationell förebild.
Men det finns en del nollor
som skiljer Fyndiq från handelsfantomerna i Ullared.
I år ska Fyndiq omsätta
200 Mkr medan Gekås 2012
landade på 4,3 miljarder kronor, inklusive camping och
stugby.
LARS TULIN

lars.tulin@di.se
040-791 45

Få Dagens industri direkt hem i brevlådan
varje morgon 6 dagar i veckan måndag–lördag.

)TT\QVWUTR][WKPTR][SqTTWZPQ\\IZL]
MVSMT\Xs4a[UIV
*MP^MZL]SWUXIS\Ta[ZZTa[ZZMTTMZ
SIV[SM4-,̉TIUXWZ'>sZ\[\WZI
[WZ\QUMV\WKPTsOIXZQ[MZOZI\\L]
^QTTPIVLTIPqZ
6a\\KMV\ZITTIOMZQ;\WKSPWTU

Prova Di i en månad
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av tiden. Vi har ju öppet dygnet runt”, säger Dinesh
Nayar.
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