
Er du den som skal videreføre 
KOK-suksessen i ditt lokale marked?  



Er du ute etter en lønnsom forretningsmulighet 
men vil ha trygghet og kompetanse i ryggen? 

KOK ble grunnlagt i 2017 av Kristin Lorange. Det første 
driftsåret hadde vi 1 million i omsetning på 9 måneders drift, 
og i 2019 ligger vi an til en omsetning på over 4.5 millioner. 

KOK Oslo har nå tre båter liggende til kai i Bjørvika. 
Vi har bevist konseptets skalerbarhet og ser at det er gode 

muligheter for det samme også i andre markeder. 
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Din egen KOK-virksomhet

KOK er moden for videre vekst i Norge. Utvidelsen gjøres på 
grunnlag av våre gode erfaringer med drift av badstubåter. 

Vi har dokumentert og systematisert våre erfaringer og 
kunnskap i et omfattende manualverk, og kan med dette 

grunnlaget sette andre i stand til å gjøre som oss. 

For å bli samarbeidspartner i KOK må du gjennom en 
grundig rekrutteringsprosess som sikrer at begge parter er 

trygge på at du forstår og tror på konseptet, samt at du har 
de nødvendige egenskapene som skal til for å lykkes. 

I tillegg må vi ha troen på deg som fremtidig 
samarbeidspartner. 
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Hva får du som samarbeidspartner?

● Rettighet til å etablere din egen lokale virksomhet med 
KOK-konseptet.

● KOKeboka - et digitalt oppslagsverk som gir tilgang til erfaring, 
kunnskap og verktøy for å etablere og drive virksomheten.

● Vår egen kommunikasjonsplattform. 
● En egen KOK-app for enkel tilgang til verktøy
● En nøkkelferdig badstubåt levert lokalt.
● Opplæring, rutiner og løpende bistand.
● Sentrale markedsføringstiltak og rutiner for lokal markedsføring.
● Økonomisk og faglig benchmarking i KOK-nettverket.
● Kvalitetssikring og videreutvikling.
● Faglig og sosialt nettverk.
● Som selvstendig å være en del av noe større. 
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Om oss
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KOK-gründer Kristin Lorange jobbet som pilot 
for TUI på B737 og Dreamliner i 15 år. Siden 
2017 har hun jobbet med å etablere et marked 
bygget på KOK-opplevelsen.

KOK AS ledes av Kristin med et solid team som 
sammen ønsker å gjøre KOK tilgjengelig for hele 
det norske folk. 
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Er du interessert sender du en e-post 
med litt informasjon om deg selv, 

eller ringer Kristin Lorange.

986 03 249
kristin@kokoslo.no


