


Starten på iværksætteriet

§ 11 år, aviser

§ Snudeskaftet

§ Typograf

§ Ulykken

§ Cospro

§ Skilsmissen

§ House of Cosmetics 

§ Ecooking & Lille Kanin



Ecooking – hvad betyder det?



De første 7 problemløsere

De første 7 produkter var kun til Tina selv. Baseret 
på mottoet: ”Det skal virke - og helst skulle det 

have virket i går.” 

Rensemælk
Skintonic

Super Serum
Peel Maske
Dagcreme
Natcreme
Multiolie

Stærke hver for sig - og sammen som rutine



https://vimeo.com/787519082


mærkningermærkninger

SPF



Multi talent

ALT I EN BALM 

Dækker flere behov:
Frostbarriere
Neglebånd
Sår

Sprukne læber
Tørre områder
Tatoveringer
Udslæt

Fugt beskytter



ambassadører

Sarah Frost, influencer, med ni års erfaring inden for 
beautybranchen & mor

@sarahfrost

Nye i 2023 
2016 -

Kristina Schou Madsen, ekstrem løber med flere verdensrekorder, 
@maryconsolatanamagambe

@claratauson

@ninalarsenartist
@soerenleschmidt

Søren Le Schmidt, modedesigner, tvillingefar & influencer

Mary C, social entreprenør, selvstændig & influencer

Nina Larsen, professional makeupartist

Clara Tauson, professionel tennisspiller

2019 - 2022

2018 - 2022 2021 - 2022

2021 - 2022

Sarah Grünewald, skuespiller, 
tv-værtinde & mor

@sarahgrunewaldcph

@kristinaextremerunning





Bæredygtighed som forretningsplan

§ Peter Larsen kaffe

§ Socialt ansvar – når man driver en virksomhed

§ Shea butter – Gana

§ Emballagerne
§ Refill
§ Indsamling

§ Comwell

§ Produktion af råvarer & emballager i Europa

§ Biler

§ Affaldssortering

§ Mad ordning 

§ Skæve produkter



Genbrug & genanvend

Vi bruger så vidt muligt 
genanvendte materialer til 
at lave vores 
plastemballager.

Du kan genbruge din 
flaske til andre produkter. 

Sorter dit affald - husk at 
skrue pumpen af plast-eller 
glasflasken, inden du sender 
materialet til genanvendelse. 

Etiketterne er træbaserede og 
bæredygtighedscertificerede. 

Vi er meget bevidste om at tænke 
bæredygtighed ind i vores 

emballager, så du kan bruge dine 
produkter med god samvittighed. 



§ Der er en masse udefrakommende 
forhindringer både for personalet og for 
brandet, verden har været udfordret de sidste 
år.

§ Fokus og tilbage til udgangspunktet.

§ Brandet over alt andet.

§ Lav en moderne virksomhed.

§ Vi skal huske den helt specielle ånd og at spille 
hinanden gode. 

§ Med andre ord – back to basic – dét virker.

At drive virksomhed i 2023



§ Største danske skincare-brand

Hvor skal Ecooking hen?



§ 3 års plan

§ 5 års plan

§ Før fra dag til dag

§ Rapporter & konsulenter

§ Processer & procedurer

§ Kolde hænder

Fremtiden med en kapitalfond



Lær os bedre at kende

RABATKODE PÅ 30% TIL 
ECOOKING.DK

Brug koden: PwC30

Koden gælder fra d. 12.01.23 – 15.01.23*

*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer og kan ikke 
kombineres med andre rabatter.


