Den danske drøm indtager New York
Iværksættere fra lille Danmark skal lære amerikanerne at drømme stort
Den danske iværksættervirksomhed GO DREAM har med den administrerende direktør
Nicolai Bille Krogh, bestyrelsesformand Flemming Østergaard og Mik Strøyberg, manden
bag Sweetdeal-konceptet, i spidsen taget et vigtigt spring over Atlanten.
Fra fredag den 15. maj kan newyorkerne se frem til at kunne forkæle hinanden med
oplevelsesgaver fra hjertet, når GO DREAM – med base fra et nyt kontor midt i det hippe
Williamsburg-kvarter i Brooklyn – lancerer ny webshop med produkter, der kan indløses
og opleves i New York.
De første spadestik til den amerikanske GO DREAM-forretning blev taget i februar 2015,
og allerede nu kan virksomheden præsentere 100 unikke oplevelser til det amerikanske
marked. Oplevelsesgaverne er i samme boldgade som de danske produkter, der varierer fra
en lækker brunch over ballonflyvning til en times fri leg i en pølsevogn, men forskellen er
et amerikansk islæt; for eksempel kan en brunch for to i New York sagtens inkludere en
burger.
På GO DREAM’s amerikanske website vil man blandt andet kunne købe sig til oplevelser
som bodypaint i mørke, en helikoptertur over The Big Apple’s smukke skyline og en
ærkeamerikansk burgermenu.
GO DREAM’s mission udspringer af den administrerende direktør og stifters egen
personlige historie. En genetisk øjensygdom, som han fik konstateret, da han var 30,
definerer han selv som sit livs wake-up-call, der motiverede ham til at tage det skridt, han
havde drømt om alt for længe: At etablere sin egen drømmevirksomhed. I dag lever han af
at få andre mennesker til at udleve deres vildeste drømme og opleve livet – mens de har
det.

Nu er turen kommet til USA, hvor GO DREAM vil lære amerikanerne at drømme endnu
større.
Nicolai Bille Krogh har inviteret samarbejdspartnere, kollegaer, venner og familie til
åbningen i New York fredag den 15. maj. Her vil også bestyrelsesformand Flemming
Østergaard og CEO Mik Strøyberg være til stede, og der vil være mulighed for interview
med dem alle tre efter aftale.

”IF WE CAN MAKE IT HERE, WE CAN MAKE IT ANYWHERE”
-

Nicolai Bille Krogh, GO DREAM

GODREAM har eksisteret siden 2007 og har som mission at sælge unikke oplevelser, der får
mennesker til at vove springet og udleve deres vildeste drømme. Firmaet blev stiftet af Nicolai
Bille Krogh, der i første omgang drev forretningen på egen hånd hjemme fra sit køkkenbord. I
dag omsætter GO DREAM for et trecifret millionbeløb.

Læs mere om GO DREAM’s unikke historie her:
http://godream.com/historie.html
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