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Prisregn över grundarna till appen som håller koll på garderoben!!
myClosetRoom är appen som ger dig din virtuella garderob i mobilen. Du kan organisera kläderna och 
planera dina outfits precis som du vill. Göteborgska Nindev fick uppdraget att utveckla en app som 
skulle ge användarna daglig tillgång till mode, vänner och inspiration. Nu ses de unga grundarna som 
stora framtidsnamn.!!
Bakom succén myClosetRoom står 20-åriga Josephine Eskilsson och Felicia Åkerlind från Kalmar, två tjejer 
som nyligen knep plats 10 på sajten Internetworlds lista över årets hetaste digitala entreprenörer och andra 
pris i tävlingskategorin “Framtidens innovatör” från Stiftelsen SKAPA.!!
De kom till Nindev när de gick i gymnasiet och själva såg behovet av en produkt som denna. Med ett stort 
klädintresse fann de det krångligt att hålla koll på sin garderob. I app-formatet såg de fördelarna med snabb 
spridning samt att alltid kunna ha tillgång till sin virtuella garderob direkt i mobilen.!!
När Eskilsson och Åkerlind först kontaktade Nindev var det för att höra om idén var tekniskt möjlig att 
genomföra. Sedan grundidén har myClosetRoom fått närmare 7000 användare och utvecklats mycket som 
produkt. De satsar på att bli än mer lik en plattform inom mode, där de fokuserar på användarvänlighet, att 
öka den sociala interaktionen och inom kort även smarta e-handelslösningar. Nindev har levererat en app 
för både iPhone och Android samt en kompletterande hemsida, www.myclosetroom.se.!!
- Vår upplevelse med Nindev var mycket positiv, vi har fått en personlig kontakt i många av personerna som 
utvecklade myClosetRoom. Att de hade ett genuint intresse i produkten var ett av de mest positiva 
intrycken, säger Felicia Åkerlind.!!
- Jag såg att de var något världsunikt på spåren och det var fantastiskt att få ta sig an utmaningen att flytta 
garderoben in i mobilen och inspireras av kläder från vänner och kända varumärken, säger Björn Flintberg 
på Nindev.!!!
För mer information kontakta:!

Besöksadress: Storgatan 53, vån 8, Göteborg  Postadress: Nindev Technologies AB, Box 2085, 403 11 Göteborg

Björn Flintberg, styrelseledamot!
0706 - 29 29 25!
bjorn.flintberg@nindev.se

Szofia Jakobsson, marknadskommunikatör!
0737 - 20 64 64!
szofia.jakobsson@nindev.se

Nindev är en mobil helhetsleverantör som sätter användaren i första rummet och löser problem med hjälp av 
teknik, allt från appar, mobila hemsidor och responsiv design till spel och stora webbsystem. www.nindev.se


