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Det er ikke længere 
græskar, han sælger. 
For knap et år siden 
fik han ideen til at 
lave et firma, som 
hjælper andre 
virksomheder med 
at markedsføre sig 
på de sociale medier.
FRA ARTIKLEN

Mads Pedersen har brugt alle sine 
sparepenge på at starte virksom-
heden Marlamedia op.

Mads bruger konfirmationspenge
på at banke virksomhed op
Alder skal ikke være en hindring for at 
hoppe ud i det, hvis man har en god forret-
ningsidé, mener 18-årige Mads Pedersen. 
Han har taget springet, endnu inden han er 
blevet student.

Martin Skov Poulsen
maspo@jfmedier.dk

Jonas Hansen (til venstre), Mads Pedersen og Anna Ebbesen arbejder 
alle mere end fuldtid i opstartsvirksomheden Marlamedia

heden sideløbende med sko-
learbejdet.

-Vi har tit siddet i en time,
og så er der lige tjekket en vig-
tig mail ind, eller en af vores
kunder ringer. Så er vi listet
ud på gangen for at tage
opkaldet. Det har nogle gan-
ge været en balancegang at få
skole og arbejdet til at passe
sammen. Men vi kan ikke til-
lade os at lade vores kunder
vente. De er vores førsteprio-
ritet, siger Jonas Hansen, der
efter han er blevet student
kan helliget sig arbejdet fuldt
ud.

Kæresten er den kreative
Trekløveret har lånt et hjørne
af en lagerhal på Lillebælts-
vej, hvor de har indrettet sig
med et lille kontor. Opgave-
fordelingen er klar: De to un-
ge mænd tager sig af tallene.
De måler, hvordan en annon-
ce ’performer’ og ser på, hvor-
dan en annonce bedst kan
ramme en bestemt målgrup-
pe. Anna står for det kreative.

-Hun er god til det sprog-
lige og til at lave god grafik og
billeder. Det, Anna laver, er
det, der skiller os ud i forhold
til vores konkurrenter. Hun
er dygtig til at lave blikfang og
lave indhold, som fanger
folks opmærksomhed, lyder
de rosende ord fra kæresten
Mads.

De tre ildsjæle tager alle
døgnets timer i brug.

markedsføre sig på de socia-
le medier. Hans mors og on-
kels fælles firma havde brug
for hjælp til markedsføring.
Mads fik tilbuddet om at for-
søge at skabe noget opmærk-
somhed på Facebook og Ins-
tagram.

-Det ville jeg gerne prøve
kræfter med, så jeg tog nogle
online kurser for at blive klo-
gere på, hvordan man gør. Så
begyndte jeg at sætte annon-
cer op. Det gik superfint, og
jeg tænkte, at det egentligt er
fedt at sætte sig ind i en virk-
somheds behov, forklarer
Mads Pedersen.

Satte alt i firmaet
Han fik blod på tanden og
valgte fra nytår at starte sit
eget firma. Marlamedia hed-
der det, og på bare seks må-
neder har det nye firma jong-
leret med 1,4 millioner kro-
ner til markedsføring for en
lang række virksomheder.
Den unge iværksætter satte
alt, hvad han ejede i det nye
firma. 10.000 kroner opspa-
rede konfirmationspenge
blev brugt på et kursus i mar-

-Der er ikke en eneste time
i døgnet, hvor vi ikke står til
rådighed. Vores telefoner er
altid tændte, og vi holder ik-
ke søndagslukket, siger Anna
Ebbesen.

Rykker på udlandet
Det hårde arbejde bærer
frugt. Marlamedia får løben-
de nye kunder. Nogle af dem
kommer helt af sig selv efter
at andre kunder anbefaler det
unge marketingsbureau. Næ-
ste skridt er det store udland.

- Vi har liget lavet en en-
gelsksproget version af vores
hjemmeside for at komme
ind på det udenlandske mar-
ked, fortæller Mads Pedersen.

Og der er allerede kommet
bid på krogen. En britisk kun-
de er lige blevet tilføjet til
Marlamedias portefølje.

Iværksætteren har store
planer med det unge firma.

-Vi vil gerne have færre,
men større kunder. Vi sigter
efter at få et samarbejde med
nogle store virksomheders
marketingsafdelinger, hvor vi
koncentrerer os om markeds-
føringen på de sociale medi-
er, siger Mads Pedersen.

Men inden han kan kaste
al sin energi ind i firmaet, skal
studenterhuen først på hove-
det.

-Jeg bliver nødt til at gøre
HHX færdig. Ellers bliver min
mor nok sur, griner Mads Pe-
dersen.

ESBJERG: Der er ingen grund
til at vente med at føre de go-
de ideer ud i livet. Alder be-
høver ikke være en hindring
for at starte sin egen virksom-
hed op. Sådan lyder rådet fra
18-årige Mads Pedersen, der
allerede er direktør i egen
virksomhed. Det gælder bare
om at komme i gang. Han har
selv været i gang siden barn-
dommen.

-Jeg har altid været vild
med at bygge noget op. Som
barn dyrkede jeg græskar ude
i haven og solgte dem om ef-
teråret til alle naboerne, og
jeg havde en lille forretning
med at slå græs for naboerne,
fortæller Mads Pedersen, der
i dag er en ung voksen mand
på 18 år.

Det er ikke længere
græskar, han sælger. For knap
et år siden fik han ideen til at
lave et firma, som hjælper an-
dre virksomheder med at

kedsføring, der skulle ruste
ham fagligt til at lave et pro-
fessionelt bureau.

-Da jeg havde betalt for
kurset og kunne se, at penge-
ne var forsvundet, gik jeg lidt
i panik. Jeg tænkte, at det var
det dummeste, jeg havde
gjort i hele mit liv.

Men pengene skulle hur-
tigt vise sig at være godt givet
ud. Der gik ikke længe, før der
var kunder i butikken. Til-
fredse kunder ovenikøbet.

-Da jeg sendte fakturaen til
en af mine første kunder, fik
jeg den tilbage med en be-
sked om, at kunden havde få-
et udsolgt på grund af de an-
noncer, jeg havde lavet. Så jeg
kunne godt lægge 50 procent
oven i fakturaen. Det var en

fed oplevelse, fortæller Mads
Pedersen.

Arbejder i skoletiden
Siden er der kommet mange
andre kunder til. Alt fra cykel-
forretninger til eventvirk-
somheder og webshops, der
sælger uldne striktrøjer. Mar-
lamedia går så godt, at Mads
Pedersen har fået to medar-
bejdere ind i virksomheden.
Kæresten Anna Ebbesen på
20 år kom hurtigt med om-
bord, og kort efter blev jæv-
naldrende Jonas Hansen en
del af teamet. Anna og Jonas
blev STS-studenter denne
sommer, mens Mads stadig
har et år tilbage, inden han
bliver student fra HHX. Alle
tre har knoklet med virksom-


