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Kayiwa 
Mik.ii : Huonekaluja, sisustus
esilleita ia ilslioita suunniltele· 
vilyri~. 

'frinlija; LINCOLN ICAYIWA. 

Perustettu: VlJonna 1007. 

Liikevaihto: Aile 100000 etJloa. 

Tyiintekijlit: Seurilavan vliden 
woden aikana tavoitteeoa on 
saadil yritykseen ihmiset, lolka 
Vilslililval markklnolrmista Ja 

I TEkSlI JENNY lilNNA", KUV~ TUNA SOMERPURO I 

k.'3yttajiissMn oivaHuksen kulttuuritaus
tasta riippumatta. 

"Olen perheeni kapinal1inen. sil
III ugandassa vanhemmat odottavat 
lastensa tiihtaavan arvokkaisiin am
matteihin. kuten Uilikareiksi tal ju
risteiksi . Vaikka isani on arkkitehti, jou
duin olemaan kovapainen, silla muotolli· 
jan uraa ei pideta Ugandassa kevin vaka
vasti oteUavana. Olen kuitenkin seuran

nut vahvaa intuitiotani, 
,.Onneksi yritykseni on kasvanut 

hitaasti. IIman suuria paaomia olen jou
lunut olemaan tarkkana ja miettimaan 
kaikesta, onko se oleellista ja onko suun

ta oikea. Olen oppinut bisneksesta ja ela
masta, etta jokaisen teon seurauksena 

saa jotain tai menettaa. Pidan ajatukses
ta, ettll tllma yritys on olkeasti mlnua. 

»Olen suunnannut alusta as-

tl kansainvalisille markkinoille. lalla 
hetkeillt tuotteitani voi ostaa vain verk
kokaupastani, mutta seuraavan viiden 

vuoden aikana haluan rakentaa jalleen
myyntiverkostoa. loivon myos volvani 
palkala ihmlsia tekemaan markkinointia 

ja vastaamaan t uot annosta. jetta voin 
keskittya itse suunnitteluun. 

»Kyky kayttaa sosiaalista me

diaa on yri tUljlUle yhli Ulrkeamplili . 
Enaa huomiota ei saa vain se, jolla on 
valtava markkinointlbudjetti. Oino-nau 

lakkoni bongattlin New York Timesin ar
tikkeliin designblogista ja Aakkosel -kir
jahyllyni Alex Johnson!n Bookshelf-kir

jaan. Tuoueen on tietysti oltava hyvli

siita ei "aase yU eik:! ympari. 
»Tlilla viikolla lanseeraan sisko

ni mukaan nimetyn Faith-kyntteli 
kon, Domino-tulkkualustan ja joki
penkin. Tavoitteena on lanseerata ta

man vuoden aikana mytis ensimmaisel 
muovituotteeni. pikniklasil ja Oino-nau
lakko. Se vaalii kayntia Kiinassa. jotta 

paasen tutustumaan 30-printtausta Ie
keviln yrilyksiin ja solmimaan tuotanto
sopimuksen. Tanll vuonna lanseeraan Ii
saksi venalaisen yrltyksen kanssa tuot
tamani astiaston ja sohvapoydan. Puu
tuotteilleni olen ltiylanyl suomalaisen 
valmistajan, Helslngln Suutarilassa toi 

mivan Viisoxin. 
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