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STARTLÄGE
Företaget grundades 2017 av tre kvinnor med gedigen erfarenhet från städ-och servicebranschen. Nu
ville de starta ett eget städbolag och prioritera områden som miljö, social hållbarhet och fokus på
medarbetare. För att utveckla Davego och bredda sin kunskap om företagande sökte de kontakt med
Tillväxt Malmö.
AFFÄRSRÅDGIVNING
En av Tillväxt Malmös affärsutvecklare, Petra Lundgren, har regelbundet träffat Davego. Under Axxa
Malmö-året på månatlig basis för att därefter, när Davego blev Alumniföretag, träffas ca en gång i
kvartalet. Dessa möten har följt en agenda som innefattat ämnen som Viktigt sen sist, Ekonomi,
Försäljning & Marknadsföring, Personal mm. Då företaget fortfarande befinner sig i en expansiv
tillväxtfas har merparten av tiden ägnats åt att diskutera försäljnings- och marknadsrelaterade frågor.
Petra har även varit inblandad i framtagningen av en ny hemsida och diskuterat strategier kring
varumärke samt sociala medier.
NYTTJANDE AV NÄTVERK
Davego fick vetskap om Tillväxt Malmö via ett av våra partnerföretag, EY, och medverkade
sommaren 2018 på det av Tillväxt Malmö årligen arrangerade Tillväxtpartyt där den inledande
kontakten togs. Davego medverkade som utställare på Maxa Malmö 2019 och var under hösten 2019
med på ett möte hos SEB där Tillväxt Malmö presenterade sin verksamhet för alla företagsansvariga
på banken. Detta möte ledde till ett flertal städjobb för Davego och att Davego bytte bank till SEB!
Under samarbetet har ytterligare kontakter skapats i vårt nätverk, som har lett till ett ökat inflöde av
kunder till Davego. På sociala medier har även företaget uppmärksammats i vår adventskalender
2018 samt i andra inlägg.
RESULTAT
Antalet anställda har verkligen skjutit i höjden och Davego sysselsätter nu totalt 29 personer.
Omsättningen fyrdubblades under 2019 och siktet är inställt på att bli ett DI Gasell-företag. Tack vare
samarbetet med Tillväxt Malmö menar Davego att de både har fått professionell affärsutveckling,
varumärkesstärkande strategihjälp och tillgång till ett mycket starkt nätverk.

