
Vækst i software til iPad
Søren Kleberg og AppFactory voksede tidligt ud af 
Boost Sydfyn. Virksomheden beskæftiger i dag 8 
og øger tempoet med ny samarbejdspartner
I foråret 2013 er forhandlingerne med investor eller samarbejdspartner langt, for direktør Søren Kleberg ser et ”blue ocean” 
af kunder til specialerne i firmaet AppFactory, som han grundlagde for fire år siden.
-  Da vi startede, fokuserede vi på at udvikle apps til mobiltelefoner, men siden er iPad kommet til verden og blevet et hit  
 i mange virksomheder. I dag er hovedvægten af opgaverne derfor koncentreret om software til iPads på BtB-markedet,  
 fortæller Søren Kleberg.
I maj 2013 har AppFactory 5 fastansatte og 3 freelancere tilknyttet virksomheden, og det er lykkedes ved egen kraft - altså 
organisk vækst. Med ny kapital i ryggen vil det være muligt at speede væksten, for mange har brug for den ekspertise de har 
i AppFactory.
-  Selvfølgelig skal man tænke sig om før man matcher op med andre, men det kan skabe en synergi og give dig chancen for  
 at lave præcis det du brænder mest for, mens du jo som iværksætter må klare det hele, siger Søren Kleberg.

God start
Væksthjulet var et af de værktøjer, Søren Kleberg var mest begejstret for, da han deltog på Boost Sydfyn 1.0. Cirklen til selv-
vurdering af de 20 hovedopgaver i en virksomhed gav overblik over styrker og svagheder i hans firma, og han fik efterfølgende 
sparring til, hvor han med fordel investerede sine kræfter.
-  De fleste virksomheder kunne have glæde af flere af de enkle værktøjer, og det er jo fantastisk at kunne få sparring til at gøre  
 noget ved det, mener Søren Kleberg.
-  For os har nøglen til succesen været at fokusere på det, vi brænder mest for og er gode til, at lægge alle kræfter i at vise, at vi  
 også kan få penge ud af potentialerne, inden vi nu er klar til næste vækstniveau, siger han.

FAKTA om AppFactory
– udvikler kundespecifikke apps til smartphones og software til
iPad. Udviklerne er med fra første idefase over design af funk-
tioner og grafik samt programmering til tests og vedligeholdelse. 
www.appfactory.dk
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Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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