
Mice Electronics Keybords Headphones 

MEKH är ett företag som utvecklar datakomponenter. Vi har specialiserat oss på 
tangentbord, möss och hörlurar. Vi erbjuder högkvalitet, design och väl fungerande 
produkter. Våran personal är väldigt kunniga och visar stort engagemang. Vi har i första 
hand vänt oss mot erfarna spelare som kan sin spelutrustning, men produkterna passar 
även utmärkt för folk som föredrar hög kvalitet och komfort till rimliga priser. Vi kommer att 
ha butiker centralt i de större städerna där du inte bara kan köpa och fråga om våra 
produkter utan du kan även få teknisk support och, vid mindre skador, reparation. För att 
få ut produkterna till våra butiker hade vi tänkt att skicka alla varor med bil och liknande. Vi 
kommer dock att fokusera på miljövänliga bilar och elbilar. 

Vi har valt att tillverka de flesta av våra produkter i plast. Detta gör att vi kan hålla priserna 
nere samtidigt som vi kan erbjuda snygg design. Vi har också valt att inte bara sälja saker 
via nätet för att vi ska kunna ge bästa möjliga service.

Vi konkurrerar så klart med alla de stora kedjorna och tillverkarna, så som Steel series och 
Razer. Vi kommer också att konkurrera med datorreparatörer så som GH data och 
liknande. Det vi göra annorlunda är att vi erbjuder samma eller bättre service till ett bättre 
pris.

När vi startade företaget bestämde vi att vi skulle använda oss av plast och USB-kontakter 
i alla så många produkter som möjligt. Det gjorde vi efter som att det blir effektivare och 
när man köper in saker i stora mängder blir det ofta billigare. Och köper vi saker billigare 
kan också våra kunder göra det. Vi har tänkt mycket på priset och vi vill hålla oss på en 
ganska låg prisnivå. Hörlurar och dator möss kommer att ligga på ungefär 600 - 650 kr. 
Tangentbord kommer att ligga på ca 700 kr. Det kommer så klart komma nya produkter i 
framtiden men vi tänker inte att överskrida de här priserna särklit mycket.

Vi har tänkt att vi kommer gå med vinst, utan vinst hade hela idén varit riktigt dumt. Det 
kommer dock inte att ske direkt, men vi förväntar oss att gå med vinst inom 1,5 till 2 år.

Det är ingen mening att försöka sälja saker till folk som inte vet att det finns. Därför har vi 
tänkt att dels sprida informationen via tv-reklam men också radioreklam. Det är två 
massmedier som nästan alla har kontakt med och det ganska ofta. Därför tror vi att det är 
den bästa chansen att nå ut till folk.


