MINI AT WORK.

MINI at WORK.
FRIHET ÄR ATT SLIPPA KOMPROMISSA.
Det brukar heta att det inte går att få allt – men vi
på MINI tillverkar våra bilar för dig som strävar
dit. Det är inte konstigt, med tanke på att vi ingår
i BMW Group, världens mest hållbara biltillverkare
enligt Dow Jones Sustainability Index. Om du är
en person som inte vill kompromissa på vare sig
jobbet eller fritiden, då är MINI något för dig.
Med smarta tjänster och innovativ teknik gör
den din dag enklare, oavsett om du rör dig i stan
eller tar dig off-road. Den är smidig med mycket
förvaring, bensinsnål, bekväm och praktisk.
Men viktigast av allt – den är riktigt, riktigt rolig
att köra. Att den dessutom tar för sig och syns
genom sin unika och iögonfallande design, är ett
plus för dig som inte är rädd för att sticka ut.

FÅ UT MER MED MINI.
Förutom en dynamisk, rolig och smart bil får du
ut mer med MINI. Väljer du MINI som tjänstebil
får du en förmånlig TCO, utmärkta restvärden
och ett fördelaktigt förmånsvärde. Vi hjälper
dig med att finansiera din MINI på bästa sätt
genom skräddarsydda lösningar som passar
just dig och ditt företag. När du har MINI som
tjänstebil ingår också MINI Active Safety, som
gör det säkrare, bekvämare och roligare att köra.
Med MINI Connected Drive är du dessutom både
uppkopplad och fri. Nöj dig inte med en tråkig
tjänstebil. Gå din egen väg i alla delar av livet.

2

MINI senses.
EN UPPLEVELSE FÖR ALLA SINNEN.
MINI är inte som vilken bil som helst, det är en
livsstil. Därför har vi utvecklat MINI SENSES –
ett helt unikt retailkoncept med ambitionen att
ge en ny typ av helhetsupplevelse av MINI som
livsstilsvarumärke i våra showrooms. För att göra
upplevelsen komplett har vi utvecklat konceptet
tillsammans med kreativa samarbetspartners,
som alla delar MINIs tankesätt, driv och vilja att
finnas för människor som vågar utmana. Självklart
hör känsla för kvalitet, autenticitet, hållbarhet,
smartness och utsökta detaljer till de egenskaper
våra partners delar med oss. Vi vill med MINI
SENSES ge dig en varumärkesupplevelse för
alla sinnen. Kliv innanför dörrarna och möts

av en diskret behaglig doft som tagits fram
speciellt för MINI i syftet att ge en behagligare
doftupplevelse än den som vanligtvis möter en
i ett showroom. Avnjut en både god och hållbar
kopp nymalt specialkaffe från småländska Balck
Coffee, framtaget speciellt för MINI. Slå dig ner
i en designad hållbar kvalitetsmöbel från danska
Fritz Hansen medan du funderar över vilken MINI
som passar just dig. Vi vill att ett besök i våra
showrooms ska vara en upplevelse utöver det
vanliga helt enkelt. Precis som allt med MINI.
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Fool är mer än vad
som syns på ytan.
Möt Sveriges mest innovativa och spännande
matmagasin.
Först och främst valde vi MINI för att vi bryr
oss om miljö. Vi har inte vågat satsa på en helt
eldriven bil och därför tycker vi extra mycket om
Plug-In Hybriden som ändå ger oss möjlighet att
köra mer hållbart. Sen gillar vi ju att MINI är en
bil som har attityd utan att vara vräkig och att den
samtidigt är schysst och intressant, säger Lotta.

Fool Magazine grundades 2011 av Lotta och
Per-Anders Jörgensen, Art Director och fotograf
med ett stort intresse för mat och människor.
De ville göra ett matmagasin med fokus på
människorna inom den gastronomiska världen.
Drivkraften bakom Fool Magazine är att berätta
om de personer som är intressanta inom sina
områden i den smått galna gastronomiska
världen – därav namnet FOOL med devisen
food, insanity, brilliance and love. Precis som
MINI vill de utmana och bryta ny mark. Lotta och
Per-Anders befinner sig vid intervjuns tidpunkt
ute på vägarna – närmare bestämt den skånska
landsbygden. Men ofta tar deras vilja att hitta
intressanta historier dem långt utanför Sverige.

Vi försöker alltid hyra MINI när vi är utomlands
och jobbar, eftersom den också ser cool ut när
man kommer. Den sticker ut utan att sticka folk i
ögonen. Sen är den också kul att köra, det går att
köra den på ett sportigt sätt, tillägger Per-Anders.
Och sitter man bakom ratten med en lång sträcka
framför sig, är det ju betydligt roligare att köra en
MINI än en annan bil, flikar Lotta in.

Varför föll valet på MINI?
MINI är rymlig, och det går att ta sig fram till lite
mer otillgängliga platser – små italienska byar
eller smala bergsvägar i Spanien till exempel,
berättar Per-Anders.

En MINI slutar inte överraska.
Per-Anders och Lotta är väl bekanta med MINI.
Ändå slutar den inte överraska.

4

Foto: Lars Dareberg

Foto: Lars Dareberg

MINI är ju en liten bil, men ändå stor. Vi skulle
ta oss ut till en restaurang ute på skånska syd
kusten, ungefär en 40 minuters sträcka och
vi var 5 personer. Så vi klämde in oss allihopa
– vi plus två franska vingalningar och en kniv
designer. Det var en väldigt annorlunda resa för
oss alla. Småvägarna var fulla av vilda djur, det
regnade och samtidigt sken solen och den mest
fantastiska regnbåge lyste upp himlen.

spetsen där vi får ut de projekt och historier vi
tycker ska berättas. Men vi gör ju så mycket mer.
Vi är kreativa kuratorer och jobbar med både
grafisk design och fotografi gentemot andra
kreativa företag, byråer och individer. Vi gillar
att utmana och utvecklas, precis som MINI alltid
gjort, säger Lotta.

Något extra som gör MINI speciellt?
Något som är skönt med MINI är att det är enkelt
att kan ringa samtal som behövs, lyssna på
poddar och radiostationer från hela världen.
Gränssnittet är så intuitivt och smidigt att
använda. Allt bara funkar, menar Lotta.

MINI är dynamisk.
Vi bor i Malmö och när vi rör oss inne i city
eller till Köpenhamn, så behöver vi bara använda
batteriet. Men också skönt att veta att vi kan
använda motorn på längre sträckor ute på landet,
eftersom vi oftast får ta oss långt då vi rör oss
‘off the beaten track’, berättar Lotta.

Det finns mycket passion kopplat till MINI.
Den lockar fram barnets glädje, säger Per-Anders
som är den som oftast kör när duon är ute på
vägarna. Inte bara för att den är väldigt rolig att
köra. Till och med när jag vet att den står där i
garaget blir jag glad och känner att jag vill gå ut
och titta på den. Så skulle man nog inte känna för
en annan bil, skrattar han. Den har faktiskt själ.

MINI och Fool har mycket
gemensamt.
Hantverk och design är en tydlig gemensam
nämnare mellan Fool och MINI. Även hur man
jobbar för att fylla ett varumärke. Folk tittar
på MINI och tänker ”det där är en snygg bil”,
precis som de tittar på Fool och tänker ”det
här är ett snyggt magasin”. Och det är ju sant
– men det vi framförallt har gemensamt är att
det finns mycket mer när man skrapar på ytan.
Vi delar kärnvärden med MINI. Och precis som
att MINI är mer än en designad bil, är vi mer än
ett magasin med lifestylebilder. Fool Magazine
är toppen av isberget i vår verksamhet, spjut
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Hylla det klassiska
och sträva framåt.
Tareq Taylor låter nyfikenheten styra.
Tareq Taylor är en av Sveriges mest framstående
kockar, välkänd från flera populära matlagnings
program som sänts världen över och författare till
ett flertal kokböcker. Precis som MINI, drivs han
av nyfikenhet och framåtanda. Att säga att han
har många järn i elden är en underdrift.

”2012 bestämde jag mig för att köpa en ny bil, för
första gången. Jag trodde jag ville ha en stor bil,
ett riktigt ’direktörskepp’ till bil. Men jag insåg
att de var alltför bekväma och pråliga för mig.
Jag ville ha en bil som erbjuder körglädje, ingen
ting vräkigt. Efter att ha provat ett antal bilar på
Förenade bil i Malmö, bad de mig testa en MINI
– och efter 5 minuter var jag såld. Det var precis
detta jag hade letat efter, säger Tareq.

”Precis just nu spelar vi in en ny säsong av
’Trädgårdstider’. Jag lägger mycket tid på vår
nystartade matfabrik ’Maten e klar’ där vi lagar
Sveriges bästa färdigrätter helt och hållet på
naturliga råvaror utan några som helst artificiella
tillsatser. Till hösten har ett nytt program premiär,
där jag och Sofia Ståhl försöker bena ur de viktigaste komponenterna med mat och träning som
gör att vi kan få ett bättre och kanske till och
med lyckligare liv. Till hösten öppnar jag och Paul
Svensson ’Paul Taylor Lanthandel’ i Stockholm
tillsammans. Utöver det så storsatsar jag på min
restaurang ’Kockeriet’’’, berättar Tareq.

Äkthet och kvalitet är ett måste.
”Som kock och egenföretagare är jag alltid nyfiken
och framåtsträvande. Samtidigt lägger jag stor
vikt vid ursprung, kvalitet och vill alltid hylla det
klassiska. Historien bakom varje ny produkt man
möter är ofta det som ger tyngd och äkthet åt
produkten. Här upplever jag att MINI delar samma
värden, vilket såklart är en bonus”, berättar Tareq.
I Tareqs jobb är det viktigt att kunna röra sig
i både stad och ute på slingriga landsortsvägar.
Där tycker han att MINI tillför mycket.

I sin omväxlande och bitvis hektiska vardag, har
MINI fått en naturlig plats sen han föll pladask
efter första provkörningen.
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”Det är en bil som tar mig snabbt och säkert från
plats till plats, utan att kompromissa. Den är liten,
men tillräckligt stor och bekväm att arbeta från.
Den är smidig i stan samtidigt som den ligger
säkert på landsvägen mil efter mil. Med elhybrid
kör jag tyst och miljövänligt då trafiken stockar
sig inne i stan. Dessutom är den ikoniska designen
alltid cool”, berättar Tareq.

”Jag älskar att köra bil, och vill känna mig i
kontakt med vägen. Den ger mig en känsla av
närvaro och trygghet på vägen, viktiga faktorer
för att köra säkert och uppmärksamt utan att
göra avkall på körglädje. Tvärtom, den körglädjen
skapar de här förutsättningarna”, fortsätter han.

Ingen plats för kompromisser.
Jag tillbringar mycket tid i bilen varje dag, och tar
mig runt i landet på olika uppdrag och annat. Så
självklart vill jag att bilen ska vara säker. Och jag
vill ju ha en cool bil som uppfyller mina önskemål
på hur körningen ska kännas. Dessutom behöver
jag kunna lasta i bilen, då jag många gånger
behöver ta med mig allt möjligt, till och med
mat. Även om min dotter börjar bli stor nu, så
krävs det en familjebil som rymmer både mig och
familjen med hund. De nya MINI Countryman är ju
större och de som säger att en MINI inte rymmer
någonting har aldrig provlastat eller kört en MINI.
Även MINI Clubman har ett stabilt lastutrymme då
man fäller baksätet (jag vet, har en sån också.)”.

MINIs förflutna på racingbanorna
sätter sina spår.
Men det är inte bara smidigheten och den klassiska designen som tilltalar Tareq. Snabbheten
gör den såklart extra rolig att köra.
”Första gången jag tog ut min första MINI på
Rings Knutstorp. Jag hade en aning om att bilen
kunde vara snabb, men kunde inte föreställa mig
att jag skulle hålla jämt tempo med en Porsche
runt ringen. Visserligen var Porschen snabbare
på raksträckorna, men i kurvorna hade den ingen
chans. Det märks att MINI har ett förflutet som
racingbil”, säger Tareq entusiastiskt.

Bilden är tagen i samarbetet med Hvilan Utbildning.
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PANA MOGREN GÅR SIN
EGEN VÄG.
Entreprenören och multikreatören Pana Mogren
räds inte svårtillgängliga platser och trivs bäst
i vildmarken bland branta dalar och blåsiga
bergspass. I Panas dynamiska tillvaro finns det
utrymme för mycket, men inte kompromisser –
precis som MINI.

för att sedan vakna upp till en soluppgång vid
vårt hemliga ställe på Österlen är svårslaget.

NÄR DU GÅR DIN EGEN VÄG GÄLLER
INGEN ANNANS REGLER.
För mig är frihet att välja min egen väg och sätt
att leva väldigt värdefullt. Jag tror det är mycket
därför jag kan relatera till MINIs förhållningssätt
till att inte gå i andras utstakade fotspår.

FRIHET ÄR ATT SLIPPA KOMPROMISSA.
Livet som konceptutvecklare, producent och
fotograf kräver en bil som gör att jag slipper
kompromissa. En smidig bil men med mycket
förvaring. Bensinsnål och bekväm. Praktisk och
säker. Men jag ville ha en snabb och kul bil att
köra, samtidigt som det var ett måste att den
utan problem gick att köra off-road. När jag väl
testkörde min första Countryman ALL4 hittade
jag allt jag eftersökte och lite till.

Som producent och kreatör brinner jag för
emotionell storytelling och jobbar gärna med
varumärken jag kan identifiera mig med, och
varumärken som försöker säga någonting vettigt.
Även här tycker jag MINI urskiljer sig genom
att skapa autentiska relationer med sina kunder,
och tillför därmed någonting mer än bara en bil.
Sen gör ju kombinationen av acceleration och
väghållning ihop med fyrhjulsdriften att den är
jätterolig att köra.

Valet av MINI har definitivt varit en game
changer för mig i mitt arbete. Att snabbt
kunna ta sig till möten inne i städerna, för att
sedan åka rätt ut till svårtillgängliga platser
i den nordiska ödemarken har lett till ett mer
flexibelt och effektivt arbetssätt.

en oslagbar känsla.
MINI är ett varumärke som historiskt sett
förmedlat glädje och charmig kaxighet och det
märks på folks reaktioner ute på vägarna! Att köra
en MINI kommer med blandade känslor, på ett
bra sätt. Med MINI Countryman sitter jag i ett
kraftpaket och känner mig som racerföraren jag
drömde om att bli som barn. Men jag känner mig
samtidigt även som en ansvarsfull familjefar som
lägger stor vikt vid säkerhet för alla i familjen.

PLATS FÖR MER ÄN JOBB.
Även för min familj har det inneburit en ökad
flexibilitet och livskvalitet tack vare den ultimata
lösningen med Autohome. De många nätterna i
MINI:s taktält tillsammans med flickvännen och
6-åringen har skapat ovärderliga minnen. Att få
lägga sig bekvämt och torrt, till ljudet av vågorna,

8

9

ÅREGUIDERNA.
FÖR STORA OCH SMÅ ÄVENTYR.
MINI är inte de enda som ger sina kunder det
lilla extra som behövs för att göra det bästa av
vintern. Åreguiderna, ett av Sveriges äldsta
aktivitetsbolag som drivs av bland annat Jesper
Johnsson, delar den passionen:

Vårt dagliga jobb kretsar kring en personlig,
nära kontakt med våra gäster, för att kunna
ge dem den upplevelse de kommit till oss för
att få. Det är vi måna om att förmedla i allt
vi gör. Därför är det självklart för oss att ha
en bil som inte bara klarar av ett tufft klimat,
utan också är en upplevelse i sig. Det är därför
MINI matchar så bra med vår profil – det är en
uppseendeväckande bil som tar för sig på rätt
sätt. Den är snygg, synlig och ger kunden det
lilla extra, precis som vi. Dessutom ger det en
sån otrolig känsla av självförtroende att köra
den och det smittar av sig på våra gäster.

Vi på Åreguiderna är ett sammansvetsat gäng
driftiga guider, som alla brinner för att föra människor närmare naturen. Vi älskar alla det aktiva
livet som Åre erbjuder och finner enorm glädje i
alla typer av äventyr på fjället, stora som små.

LIVET MED MINI PÅ ÅRESKUTAN.
Jag skulle vilja beskriva en vanlig dag för oss –
men vårt jobb är så omväxlande att det nästan
är omöjligt! Det kan vara allt från att ta med ett
gäng gäster på en skotertur, till en heldag vid
Storulvån eller en eftermiddag av offpiståkning som
börjar på Copperhill Mountain Lodge och avslutas
med en oförglömlig middag på Fäviken. Oavsett
hur dagen ser ut, är förberedelserna såklart viktiga.
Därför börjar vi alltid med gemensam brief över
en morgonkaffe. Sedan lastar vi iordning allt i två
MINI Countryman, och med skidorna på taket rullar
vi mot vildmarken för ännu en heldag på fjället.

VÅGA GÅ OFFPIST.
Jag skulle verkligen vilja råda alla att ta sig
till Åre minst en gång i livet. Kombinationen
av storslagen natur, grymma aktiviteter, först
klassiga matupplevelser och ett pulserande
nöjesutbud är en upplevelse som är svårslagen.
Några otippade tips för ett Årebesök som går
lite mer offpist, är att hänga med på Skitouring
i Storulvån och avsluta dagen med en riktigt
god middag på Stationsvägen 16.
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#LifeWithMINI
Följ oss på vår fortsatta resa och dela
gärna med dig av dina egna äventyr.

MINI Service Inclusive upp till 36 månader/4000 mil. Billån anges inkl. moms och beräknas på ränta 4,25 % (ränteläge augusti 2019), 20 % kontantinsats, 50 % restskuld och 36 månaders avtalstid. Effektiv ränta mellan: 4,86–5,05 %.
Månadskostnaderna för privatleasing är inkl. moms samt avser 24 eller 36 månaders löptid och varierar beroende på körsträcka. Företagsleasing anges exkl. moms, beräknas på 25 % särskild leasingavgift, 50 % restskuld och
36 månader avtalstid. Förmånsvärden är beräknade netto baserat på 50 % marginalskatt och baserade på 2018 års priser. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer med f.n. 595 kr resp. 55 kr. Skatt och avgifter från
Transportstyrelsen tillkommer. Finansiering från MINI Financial Services. Med reservation för eventuella prisförändringar och tryckfel. Angivna priser är endast rekommenderade priser från BMW Northern Europe AB och varje
enskild återförsäljare äger rätt att sätta eget pris. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

