
Flyg, papper flyg! är ett företag som ägnar sig åt att vika pappersflygplan och sedan sälja 
dem. Jag tillverkar också origami och ritar logotyper till andra företag. Försäljningen av 
flygplan riktas mest till barn som kanske vill ha pappersflygplan som håller och flyger lite 
längre än om man tillverkar dem själv, men även flygbolag som ska ha jippon kan vara 
intresserade av denna idé. Origami är mest för folk som tycker om prydnader och japansk 
kultur i hög kvalité. Logotyp-designen riktas mot företag som behöver intressanta och 
roliga designer för att få igång sina företag. Jag har även ett samarbete AA Ab som jag 
skickar lådor av kartong i olika storlekar till på beställning (som används till att förvara 
döda djur i). 

Det finns ingen annan (vad jag vet) som säljer pappersflygplan som redan är vikta. 
Pappersflygplanen kommer att finnas att beställa i massor av olika designer och papper, 
bl.a tidningspapper, skrivarpapper i olika färger och lite hårdare-ritpapper. Origamin kan 
beställas i vanligt origamipapper i olika färger och i tidningspapper vilket göra att man då 
man kan anpassa storleken på origamin. Jag kan också skriva och rita mönster på 
flygplanen och origamin om detta önskas. Om det är en ny logotyp-design du är ute efter 
så är det bara att säga på ett ungefär hur den ser ut så gör jagvårt bästa för att matcha 
dina behov. Jag är en erfaren vikare och lägger ned tid på att få produkterna så bra som 
möjligt.

Nedan kan ni se ett exempel på hur priserna på flygplan och lådor kan tänkas att se ut:
Produkt Storlek Papper Pris i Sek

Pappersflygplan Medel Skrivarpapper 10

Pappersflygplan Liten Skrivarpapper 5

Pappersflygplan Stor Skrivarpapper 20

Pappersflygplan Tidning Tidningspapper 25

Låda 10*10*10 cm Kartong 20

Låda 10*10*20 cm Kartong 30

Låda 30*30*15 cm Kartong 60

Låda 50*30*20 cm Kartong 80

Låda Egna mått Kartong 20 kr/dm³
För att marknadsföra företaget ska jag trycka upp våran logotyp på alla flygplan jag säljer 
och sedan skall jag också tänkas använda dem som flygblad. Jag skall även annonsera 
på internet eftersom allt kommer att säljas via företagets hemsida. Vi skickar varan via 
post och sedan betalar kunden frakt mot postförskott. 

För att starta företaget behövs det, papper, kartong, dator, skrivare, ritprogram, 
häftapparater, lim, tejp och pennor. Den totala kostnaden för detta blir uppskattas till ≈20 
000 sek. Eftersom företaget redan har en fast kund som jag tillverkar lådor till kommer 
jagatt tjäna pengar ganska regelbundet vilket i sin om tid kommer leda oss till vinst. Detta 
kommer att ske inom mindre än 6 månader. I framtiden kanske jag har möjlighet att hyra 
lokal och kanske anställa ytterligare personal Ni kan kontakta mig per telefon: 046-
XXXXXX  per e-post: flygpapperflyg@gmail.com eller via hemsidan www.flygpapperflyg.se 

Flyg, papper flyg! 
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