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Orklas Innovasjonspris

Produktet
TIND UB introduserer et helt nytt produkt: Vitaminbomben
basert på verdens sunneste bær,Tindved.
Vår vitaminbombe er frisk og gir et ordentlig kick.
Smaksblandingen av tindved, eple, vanilje og ingefær blir en
fin balanse mellom surt, søtt og sterkt. Vår vitaminbombe har
en frisk og innbydende oransje farge. Produktet har også en
balansert lukt av syrlighet og sødme.

Nyskapende produkt konsept
Som kjøper av vår vitaminbombe får du en helt ny
smaksopplevelse, som også dekker dit daglige behov av
vitaminer. Historisk sett er faktisk tindved blitt brukt som
naturmedisin. Tindved har mange positive egenskaper,
Engelsk forskning har konkludert med at tindved er det
sunneste bæret i verden. Universitetet i Lund har gjennom et økologisk forskningsprogram
fått et resultat, som antyder, at et ekstrakt fra tindved og nyper kan få kreftceller til å dele
seg langsommere. Etter kreftmedisin svekkes spyttproduksjon i kjertlene, dette forbedres
med tindved.
Navnevalget TIND er gjort med tanke på at det er de fire første bokstavene fra tindved. Det
er også forkortelsen til Tindved I Ny Drakt.

Sammenheng funksjonalitet og design
Vårt produkt blir fylt inn i drikkeposer med lekkert design. Det er laminerte poser i høy
kvalitet med en forseglet tut og kommer med en matchende skrukork. Utformingen i
bunnen sikrer at posene kan være frittstående. De passer perfekt for produktet vårt, de
sparer mye plass under transport og i butikkhyllene når man sammenligner dem med
standard beholdere og glassflasker. Etikettene består av friske farger, innholdsfortegnelse
og nyttig informasjon. De passer perfekt i treningsbagen og baklommen din.

Kommersialisering
Vi ser på markedet vårt som stort. Vårt hundre prosent naturlige produkt er laget av tindved
som er høstet lokalt. Vi har et unikt samarbeid med den lokale bonden Steve Saltemark,
matfaglig miljø i Brønnøysund, designerkompetanse fra Braks, industrielle mat- og

drikkeprodusenter (TINE). Vårt produkt vil være en positiv forandring i forbrukernes
hverdag. Vitaminbomben er satt sammen av rene, kortreiste råvarer og i løpet av en
spennende reise har vi kommet fram til dette unike produktet som er full av vitaminer,
mineraler og er uten koffein og tilsetningsstoffer.
Produktet er allerede ute i butikkhyllene. Brønnøysund VGS, lokalmatbutikken,
Brønnøysundregistrene, kaffebrenneriet på Forvik, Himmelblå kaféen på Ylvingen og
Hildurs Urterarium. Men det er ikke bare innenfor lokalmiljøet vårt produkt vil ha
potensiale, vi ser også muligheten for å lansere produktet til lands også. Produktet har blitt
svært populært her i Brønnøysund, og vi har allerede fått tråder ut i resten av landet. Etter
deltagelsen vår i fylkesmessen eskalerte forespørselen av produktet slik at vi måtte starte å
selge produkter via nettbutikk.

Samarbeidet i prosessen fra idé til design
Vi i TIND UB synes det er viktig å samarbeide med lokale aktører og har vært heldige med å
inngått avtaler med flere samarbeidsparter og sponsorer. Vi har bevisst spurt bedrifter i vårt
lokalsamfunn som er relevante i forhold til vårt produkt og vår ungdomsbedrift. Derfor har
vi inngått avtaler med lokale produsenter, både i forhold til råvarer og profileringsmateriell.
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*Nylig fått kontakt med Condifa angående mulig fremtidig samarbeid med utvikling av
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Kontaktperson: Kenneth Åsheim
Tlf: 97496028
Epost: tindub@hotmail.com

