Pressmeddelande
Stockholm, den 5 maj 2012

Sverige ska bli ledande på export av skateboards.
Bra sysselsättning för barn och vettiga arbetstillfällen för ungdomar.
Skateboarding är roligt och bra för motoriken och balanssinnet. Politiker inser att
allt fler barn och ungdomar älskar att åka skateboard. Därför byggs enormt många
skateboardparker runt om i Sverige och Europa. Ett entreprenörsdrivet företag
utanför Stockholm produktutvecklar innovativa skateboards som löser de viktigaste
problemen för skateboardåkare.
Enligt en amerikansk studie ökar skateboarding självkänslan hos ungdomar. De mår helt
enkelt bättre av att åka skateboard i stället för att sitta framför TV‐spel och skjuta zombies i
huvudet (läs: Call of Duty). Axel Samuelsson, 17 år, beskriver skateboarding med ordet
frihet! ”Jag skulle vilja att alla barn testar skateboarding, det är kul, coolt och nice känsla,”
säger en solbränd Axel efter två sköna vårdagar i skateboardparken.
Ur passionen för skateboarding har varumärket PROSK8 (läs: pro skate) fötts som nu
lanseras i Sverige. På ett kontor i Åkersberga norr om Stockholm sliter ett gäng framåt
entreprenörer. ”Vi tror att vi kommer kunna lyfta skateboarding och sätta Sverige på kartan
genom att sälja nydanande skateboardlösningar direkt till slutkonsumenten online” säger
Lisa Thorén, VD för Performance SK8 Europe AB.
Tillsammans med PROSK8‐koncernens grundare, den amerikanskfödde Becket Colón, sedan
27 år bosatt i Sverige, som är en extremt duktig utvecklare av skateboardprodukter, och ett
proffsigt team av inköpare, marknadsförare och säljare, har företaget redan sålt tusentals
skateboards i USA och Europa. Nu är företaget på väg in i Tillväxtfasen och söker
expansionskapital.
”Jag hoppas att vi hittar kapital i Sverige, det vore det enklast eftersom vi bor här, och det
vore kul att få sätta Sverige på kartan inom Action Sports”, säger Becket. Bolaget är mest
känd för sitt banbrytande innovation TIP technology som omdefinierar prestanda och
hållbarhet för skateboardbrädor. TIP technology sparar tusentals kronor och gör att man
faktiskt blir en bättre åkare.
Becket kom på TIP technology när han åkte skateboard med sin son Joseph och såg hur
mycket sämre det gick för Joseph när brädan blev utsliten i ändarna (vilket på skatespråk
kallas ”razortails”). Becket lyckades bemästra problemet med razortails och få starka
internationella patent på lösningen.
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Företaget har just lämnat in ytterligare patentansökningar på uppfinningsrika
skateboardprodukter och med ny hemsida, ny Facebooksida ”PROSK8 Scandinavia”, och ny
WEB shop som just släppts når företaget nu ut med PROSK8‐filosofin i Europa.
Lisa berättar om föräldrar och åkare som hört av sig för att tacka företaget för TIP
technology. ”Alla är så trötta på gamla skateboards med ändar av trä som slits ut på några
veckor och får razortails”. Både skateboardåkare och föräldrar älskar de nya skateboard‐
brädorna med TIP technology eftersom de gör att man skejtar bättre och för att de är
utbytbara, vilket inte bara är trevligt för miljön utan även för plånboken.
”Innovativa skateboardlösningar ligger helt rätt i tiden”, säger Lisa Thorén uppvuxen och
delägare i ett annat framgångsrikt svenskt konsumentproduktföretag (BabyBjörn AB) som
idag levererar svenskdesignade kvalitetsprodukter framgångsrikt från Sverige till över femtio
länder. Lisa Thorén ser enorma möjligheter med PROSK8, kanske framför allt för att
skateboarding går in i en ny fas nu när det blir en OS‐gren, men även för att det här
initiativrika fåmansbolaget har möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut via Internet
direkt till slutkonsumenter i hela Europa.
Becket Colón som dedicerar sitt liv åt skateboarding säger: ”det vi säljer är att ha kul. Det
coola med TIP technology är att alla har roligare, skejtar säkrare och lär sig nya trick
snabbare”.

För mer information eller foton kontakta gärna
Performance SK8 Europe AB,
Lisa Thorén, VD, mobil: 073 524 6860 email: lisa@performancesk8.com
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