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Hvad er 

?

Du har sikkert prøvet at stå i en situation hvor du har brug for en Taxa, som ikke findes eller som 
i bedste fald først kan komme om en time eller to. Det kan være du har været ude at spise med 
familie og venner, været til en privat fest eller bare fået en øl for meget til fodboldkampen lørdag 
eftermiddag. Det er så her Privatchaufføren.dk kommer ind i billedet.

Om du booker en kørsel via vores App eller vores hjemmeside, er du bare få tastetryk fra en god 
oplevelse, hvor en af vores dygtige chauffører kører dig, din familie eller venner sikkert hjem.  
Ovenikøbet får du bilen med hjem, så dagen derpå kan bruges uden tanke på afhentning af bil.

Prøv at forestille dig friheden til en tur på restaurant, hvor vores chauffør henter jer i hjemmet, 
sikrer en behagelig køretur til restauranten, hvor I bliver sat af ved indgangen uden at skulle 
tænke på parkering. Efter en forhåbentlig god aften med mad og vin bliver I afhentet og kørt 
hjem uden at skulle bryde den intime atmosfære med at vente på en Taxa, eller slå om hvis tur 
det er til at køre hjem.
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Hvad er 

?

Det er kun din fantasi der sætter grænsen for hvornår Privatchaufføren.dk kan indgå i dine  
planer, men her er nogle eksempler:

• Køre dig til lufthavnen eller banegården og returnere bilen til din hjemadresse, hvor den står 
indtil du skal hentes. 

• Hente børn, familie eller venner. Du kender det med den dårlige samvittighed, du skal hente    
børnene fra dans, fodbold m.m., og samtidig være til et vigtigt møde på din arbejdsplads. 

• Du skal køre langt, men vil samtidig gerne passe telefon og besvare mails eller bare kunne 
slappe af og forberede dig mentalt til et møde, en optræden, et foredrag eller lignende. 

Når du booker turen, bliver du samtidig opkrævet et acontobeløb, der dækker udgiften til den 
tur du har beskrevet. Du har derfor trygt bestille en tur i vished om, at prisen er kendt på forhånd. 
Hvis dit behov ændrer sig, så spørg chaufføren og han vil enten acceptere opgaven som inden-
for eller udenfor det oprindelige beløb.

Alle vores chauffører har haft kørekort i minimum 3 år og bestået vores interne oplæring. Alle 
chauffører har pletfri straffeattest og er uden klip i kørekortet.

Kørslen foregår altid i kundens bil eller en bil kunden har råderet over og det er derfor bilens 
forsikring der dækker hvis uheld er ude. Privatchaufføren.dk er altså ikke erstatnings ansvarlig, 
heller ikke for selvrisiko, tab af bonus eller andre indirekte udgifter.
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Mød Holdet

Selvstændig, tidl. Skoleleder, cand.
mag i forandringsledelse. Specialist i 
salgsledelse og implementering.

Jette Lund
Medejer

Cand. Mag, Dr.Phil., Selvstændig, 
Specialist i App udvikling og viden 
om grafiske brugerflader, samt salg, 
Marketing og Soft Funding.

Mikael Jensen
Medejer

Ingeniør, selvstændig, Ledelseskon-
sulent, specialist i projektledelse, 
konceptimplementering og salg.

Finn Kjelstrup Pedersen
Medejer

Grafiker og webdesigner, specialist i 
konstruktion og drift af hjemmesider, 
online kommunikation, SoMe grafik-
produktion og frontend-design.

Casper Frølund Andersen
Brand Manager



SoMe
Hunting 
Channels
Marketingfordel

FACEBOOK

@privatchaufforen

Primære platform benyttet til kom-
munikation med vores brugerflade og 
til at reklamere for vores services.

INSTAGRAM

@privatchaufforen.app

Livsstils platform/tilstedeværelse med 
stor værdi når vi kommunikerer med 
den yngre generation – 16 – 38-årige.

LINKEDIN

@privatchaufforen

Målrettet stærke brugere samt
virksomheder med tilbud & Blog  
fordele.
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Roadmap

Data, nuværende markedsplacering og prognose i fremtiden

Mission Færdiggørelse

Niveau Mål Forudsætninger 2023 2024 2026 Status

App footprint

• 16.000 downloads

• 1.000 hoteller/restauranter

• 200 virksomheder

• Hele Danmark

• Markedsføringsdækning 
øges

• Stigning i geografisk 
tilstedeværelse

• Stigning i personale

• 500 downloads

• 40 hoteller/restauranter

• 30 virksomheder

• 4.000 downloads

• 200 hoteller/restauranter

• 2 regioner

• 16.000 downloads

• 1.000 hoteller/restauranter

• 200 virksomheder

• Hele Danmark

Afventer

Platform

• Backend udvikling  
in-sourced

• Dataindsamling struk- 
tureret i kuber

• Backend IT personale

• Data analytiker

• Datacenterudbyders 
skalerbarhed

• App produkt færdig
• Backend udvikling

• Struktureret data- 
indsamling 

• Struktureret data- 
indsamling in-sourced Afventer

Marketing & 
Branding

• Marketing & branding 
kampagne

• SEO optimering

• Udvidet SoMe tilstede- 
værelse

• Finansiering på plads

• Marketing prioriteret
• Marketing og brand 

awareness kampagne

• Udvidet SoMe  
tilstedeværelse i hele 
Danmark

• SEO-optimering og 
landespecifikke  
kampagner

• Overvejer tilstedeværelse 
udover Danmarks  
grænser

Afventer
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Forretningsmodel

Kanaler

• Turistbureauer
• Restauranter
• Hoteller
• Virksomheder
• Facebook
• Instagram
• Privatchaufføren.dk hjemmeside
• Privatchaufføren.dk App
• Linkedin

UdgiftsstrukturKundesegmenter

• Human 2 human
• Business 2 Business
• Business 2 Client
• Nye partnerskaber

Faste udgifter
• Lønninger
• Husleje
• Domæner/IT
• Forsikringer

Variable udgifter
• Merchandise
• Marketing
• Transport
• Honorar til chauffører
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Survey
Spørgsmål (Stillet i Facebook-gruppen, 
Executive Business Club):
Hvis der eksisterede et tilbud, som er et sted  
imellem en Taxa og Uber, men dyrere end Taxa – og 
du ikke kan få en Taxa eks. hjem fra en god aften i 
byen (eller din bil er blevet fuld og du kan ikke selv 
køre) – Ville du så overveje at betale 50 procent 
mere for at komme hjem, hvis du så også fik din bil 
med hjem?

4 Handelsskoleklasser med i alt 60 studerende…
Svarede også på denne Survey og 50 procent 
svarede Ja, Helt sikkert. Hele 25 procent svarede Giv 
os nu bare Uber tilbage, hvilket er sigende for, at 
de ikke kan se meningen med, hvad der politisk er 
besluttet, og resten deles imellem Hvis der virkelig 
ikke var andre muligheder og Nej, aldrig i livet. De 
sagde efterfølgende, at økonomi var den vigtigste 
faktor for de negative svar.
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Dryver
Dryver.com er et lignende koncept i USA, der er en 
succes i 77 større amerikanske byer. 

Privatchaufføren.dk kan ændre strategi løbende, 
alt efter om virksomheder eller privatkunder er den 
bedste forretning og alt efter, hvilke dele af forret-
ningen, der er størst efterspørgsel efter ( eks. forud-
bestilling, dagsbooking af chauffør til virksomhed 
m.m.).
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Investor Gateway

Der er udbudt 70 procents ejerskab for DKK 1.250.000. Det svarer til DKK 17.900 pr. procent. 

Der skal findes medinvestorer for 21 procent, svarende til DKK 375.900, for at konceptet er realisérbart og 
yderligere 7 procent for at gøre det markedsklart, dvs. privatchauffører er fundet, oprettet og klargjort, alle 
indledende partnerskaber med restauranter, hoteller m.m. er implementeret, Marketing set up er fær-
digudviklet og designet.

Value preposition vil ved en 70 procents tegning være DKK 1.790.000. Ved kapitalfond indtag efter 12-15 
mdr. (efter produktion, som kan være så lidt som 4 mdr.) ved salg af 20 procent fra Investor for 1 million 
vil værdien være 5 millioner. 10 procent vil være DKK 500.000 værd for en investering på 179.000. Det er 
svarende til en reel ROI på 12-15 mdr. med 8 procents ejerskab tilbage, svarende til at investeringen har en 
værdi af DKK 400.000. 

Ved opstart softfunding: Innobooster, SMV Digital, SMV Vækstpilot, som giver en beskeden driftsudgift. 

Det forventes, at driften kan gå i nul efter 18-21 måneder. Derefter skal investorer beslutte om man går 
efter en tredje kapitaltilførsel med en yderligere værdiskabelse eller en exit plan. Exit kan dog først tillades 
efter første værditilførsel.



Prognose: 5 års positionering 

Moderat vækst

  Hovedtal 1000 kr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Samlet over 5 år

Nettoomsætning 250 500 1000 1500 2250 5500

Salær til Chauffører 150 300 600 900 1350 3300

Andet personale og administration 75 100 200 300 350 1025

Markedsføring 100 100 100 100 100 500

Resultat før afskrivninger og skat -75 0 100 200 450 675

Afskrivninger 100 100 100 100 100 500

Resultat før skat -175 -100 0 100 350 175

Aktiver I alt ultimo 650 550 450 350 250 250

Egenkapital ultimo (Primo 500 tusind) 325 225 225 325 675 675

  Nøgletal År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Samlet over 5 år

Overskudsgrad -30% 0% 10% 13% 20% 12%



Prognose: 5 års positionering 

Høj vækst

  Hovedtal 1000 kr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Samlet over 5 år

Nettoomsætning 250 1000 2000 3000 4500 10750

Salær til Chauffører 150 600 1200 1800 2700 6450

Andet personale og administration 75 100 200 300 350 1025

Markedsføring 100 100 100 100 100 500

Resultat før afskrivninger og skat -75 200 500 800 1350 2775

Afskrivninger 100 100 100 100 100 500

Resultat før skat -175 100 400 700 1250 2275

Egenkapital ultimo (Primo 500 tusind) 325 425 825 1525 2775 2775

  Nøgletal År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Samlet over 5 år

Overskudsgrad -30% 20% 25% 27% 30% 26%


