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Sally Voltaire röstades fram till Årets
Unga Entreprenör Öst för
matupplevelsekonceptet Rårört
På Entreprenörsgalan Öst 2014 i går kväll fick grundaren av Rårört, Sally
Voltaire, ta emot utmärkelsen Årets Unga Entreprenör Öst 2014, efter en
omröstning bland de gästande entreprenörerna. Priset delades ut av Ulla
Hamilton från Stockholms Stad. Bakom utmärkelsen och Entreprenörsgalan
står entreprenörsnätverket Founders Alliance och deras 600 medlemmar och
partners.
- Jag är jätteglad och stolt! Det ska bli spännande att se vad som händer nu.

Det är också härligt att komma till en miljö där alla förstår en, eftersom det är
ganska ensamt att vara entreprenör.
Sally kommer från en familj med ett stort matintresse, och för knappt ett år
sedan tog hon steget till att öppna en egen restaurang och
cateringverksamhet i centrala Stockholm. Sally vill erbjuda god och hälsosam
mat utan en massa pekpinnar och måsten, och därigenom lyfta fram
vegetarisk mat och bidra till ökad matglädje. Hållbarhet och att värna om
miljön är viktigt för verksamheten. I anslutning till restaurangen kan man
köpa unika produkter för att själv laga god vegetarisk mat hemma.
- Det är fantastiskt roligt att få uppmärksamma några av Stockholms duktiga
entreprenörer och
särskilt kul att en kvinna blev Årets Unga Entreprenör. Entreprenörskap och
innovationer är viktigt för Stockholms konkurrenskraft, säger Ulla Hamilton
företagarborgarråd ifrån Stockholm Stad.
Genom utmärkelsen Årets Unga Entreprenör, som är en del av Founders
Alliance Framtidsprogram, vill vi främja framtidens entreprenörer. Vi hoppas
att ett gästmedlemskap i Founders Alliance kan tillföra affärsnytta och
erfarenhetsutbyte för Sally i hennes fortsatta bolagsbyggande och i hennes
arbete för hållbarhet på olika plan, säger Founders Alliance grundare Niclas
Carlsson.
Om Årets Unga Entreprenör
Årets Unga Entreprenör består av fyra regionala deltävlingar som pågår under
våren och där den nationella vinnaren koras på Entreprenörsgalan Sverige 25
september 2014. Förutsättningen för att bli korad till Årets Unga Entreprenör
är att man är under 30 år gammal, har en årsomsättning på minst 100 000
kronor och ses som en framtida förebild samt är nominerad av en av
Founders Alliance partners.
För mer information kontakta:
Linda Lundin, marknadschef Founders Alliance, 0733-10 78 84,
linda.lundin@foundersalliance.com

Founders Alliance företräder entreprenörerna i Sverige och drivs av 600
medlemmar som har 3000 bolag med över 250 000 anställda. Medlemmarna
samverkar för att göra varandra mer framgångsrika och att utveckla samhället
genom ökat entreprenörskap .www.foundersalliance.com
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