
Julieta Avetisyan från Armenien blev Årets Nybyggare i
Östergötland
För 13 år sedan kom hon som 23-åring från Armenien till Sverige. Idag är Julieta Avetisyan en framgångsrik entreprenör med två
företag och nu kan hon dessutom titulera sig ”Årets Nybyggare” i Östergötland. Priset delas ut till egenföretagare med utländsk
bakgrund och igår var Julieta på Linköpings slott för att ta emot priset av landshövding Elisabeth Nilsson. 

Som östgötsk vinnare är Julieta även nominerad till det nationella priset, som delas ut av H M Kung Carl XVI Gustaf, senare i höst.

- Det känns nästan overkligt att ha fått den utmärkelsen. Samtidigt är det härligt att få bekräftelse på att allt hårt arbete lönar sig. Jag har ju
ingen chef som kan ge mig beröm, så att få utmärkelser på det här sättet ger mig en positiv push framåt, säger Julieta Avetisyan.

Men det är inte första gången Julieta blir prisad för sitt arbete, tidigare i år utsågs hon till ”Kvartalets Nyföretagare” av NyföretagarCentrum i
Norrköping. Som grundare av företagen NumerOn och Adsitas som fokuserar på professionell städning, har hon på olika sätt
uppmärksammats för sina innovativa idéer och sitt driv.

God förebild för andra nysvenskar

Idén till NumerOn fick Julieta en helt vanlig dag när hon konstaterade att städduken ofta används ineffektivt och på fel sätt. Hon bestämde sig
för att utveckla metoden och lösningen blev städdukar av mikrofiber med numrering i hörnen. Det hjälper städpersonalen att använda
städdukarna på rätt sätt. Något som ligger Julieta varmt om hjärtat och genomsyrar hennes företagande är hållbarhet – både för människor
och miljö. NumerOn har exempelvis en cirkulär affärsmodell och levererar en tjänst som gör det enkelt att minimera miljöpåverkan.

  -Jag har alltid varit engagerad i miljö- och hållbarhetsfrågor, även innan jag startade mina företag och i städfirman har jag alltid använt
miljövänliga produkter och städmetoder.

En viktig drivkraft för Julieta  är att inspirera andra till att våga satsa och starta eget företag. 

- Varje gång jag gör något, oavsett om det är privat eller i företaget, så vill jag vara en bra förebild. Inte bara för mina barn utan också för
människor i min situation, som har invandrat till Sverige och börjat om sitt liv här från noll. Dels bevisar jag för mig själv, dels för andra att det
faktiskt går att lyckas.

För mer information vänligen kontakta

Julieta Avetisyan

Tel: 076–0640648

E-post: info@numeron.se


