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kakefesT fra kjøkkenbenken: Denne bleiekaken er signert gründeren selv. Caroline Camilla Barca, med base ytterst på Hurumlandet, har startet babyshowerbutikk 
på nett med hele landet som lekegrind. Den forretningsideen er det mange som liker. foTo: sven-erik røeD

Stadig nye kulemager 
skal feires, og Caro-
line Camilla Barca (29) 
sørger for alt du tren-
ger til mammafesten. 
gro ellingsgard
gro.ellingsgard@dt.no
959 25 282

Det startet som en lysende idé   
og et lite karrieresprell; en som-
merlig «pop-up-butikk» på Tof-
te. Men dinbabyshower.no teg-

ner nå til å bli god butikk og le-
vebrød med et fremtidsrettet 
vekstpotensial. 

Gründeren selv har  i hvert 
fall klokkertro på mulighetene 
som ligger i babyshower-kon-
septet. Med lager og kontor 
hjemme i oldeforeldrehuset yt-
terst på Hurumlandet, server 
hun en raskt voksende kunde-
krets – og Caroline elsker det 
hun driver med.

– Ti timers arbeidsdager. 
Pytt-pytt. Jobben gir meg ny 

energi, sier den ustoppelige 
energibomben. I disse dager 
etablerer hun sitt første AS, og 
om ti år har hun sikkert Sverige 
og Danmark som arena også. 
Og kanskje har hun etablert 
landets første babyshower-bu-
tikker i en storby eller to ...

for å feire knøttet
Babyshower er amerikansk ar-
vegods, en fest for å feire den 
vordende mor og babyen som 
er på vei. I USA har babyshower 

lenge vært en tradisjon. Og nå 
går kulemagefeiringen sin sei-
ersgang også her til lands. Å fei-
re knøttet mens det ennå er i 
magen blir mer og mer vanlig.

– En god forretningsidé, 
tenkte Caroline Camilla Barca, 
og mottakelsen kan tyde på at 
hun tenkte helt riktig. 

Carolines typiske kunde er 
venninne eller kollega av den 
vordende mor, eller selv en vor-
dende bestemor. Og Caroline er 
spesialist på festutstyret.

"
Ti timers arbeids-
dag. Pytt-pytt. 
Jobben gir meg 

ny energi.
Caroline Camilla barCa

På kjøkkenbenken står tre 
kunstferdige «bleiekaker», et 
typisk babyshowerprodukt.

– Jeg lager noen selv, men 
disse er signert min gode hjel-
per, bleiekakebakerfeen, ler Ca-

● Først i Norge med nettbasert spesialbutikk for babyshower  ● Satser på knoppskyting til Sverige og Danmark

Caroline er spesialist på babyshower

merkeT vann:  – For en hjertesak eller jobben din, servert på flaske, 
frister Steffen Andreas Borg. foTo: lisa selin

Du kan bruke bedriftens 
logo eller kanskje klubben 
i ditt hjerte. 
gro ellingsgard
gro.ellingsgard@dt.no

959 25 282

Drammenseren Steffen Andreas 
Borg vifter med sin nyeste 
spesialitet; vannflasker av den 
signerte sorten. Vanlig vann, 

altså, men helt spesielle flasker. 
Som Borg og kollegene i 
bedriften  Ditt Kontor AS kan 
besørge.

– En bra måte å gjøre seg 
synlig på, eller for å synliggjøre 
et budskap, mener Borg.

Han ser for seg en sunn og 
leskende markedsføringskanal 
for både næringsvirksomheter, 
organisasjoner, foreninger, 
klubber og idrettslag.  

Men helt i småskala blir neppe 
aktuelt. Det minste du kan bestil-
le er én pall, det vil si 1500 
flasker. 

 Mange forskjellige logovarer 
er jo kjent fra tidligere. Refleks 
og kulepenner, for eksempel.

– Bare fantasien setter grenser 
for logovannet. Alle som vil bli 
sett, kan jo servere det, sier 
Steffen Andreas Borg.

sett merket ditt på flaskene



5Drammens TiDenDe nyheTerTorsdag 29. oktober 2015

varm og goD: Carolines nyeste gaveidé til vordende mødre og 
ventende knøtt, en varm og bløt wraps.

La sTå og sTå  på: Carolines rosa tekst på badespeilet i 
oldeforeldrehuset gir hver arbeidsdag en kickstart: Du er rå!

● Først i Norge med nettbasert spesialbutikk for babyshower  ● Satser på knoppskyting til Sverige og Danmark

Caroline er spesialist på babyshower
roline og holder bedriftskorte-
ne temmelig tett. Noen forret-
ningshemmeligheter må man  
kunne ha, mener hun.

Tøffere dager kommer
Norges første babyshower-
gründer fikk aldri noe babysho-
wer selv. Hun rakk det ikke, for 
Michaela (3) ble født sju uker 
for tidlig. Men kombinasjonen 
alenemor og gründer skrem-
mer ikke Caroline. 

– Det eneste jeg er redd for er 

å måtte leve et A4-liv. Men jeg 
vet at de tøffe dagene også 
kommer. Dét må en gründer 
vite, sier hun og har hånd om 
hele forretningsdriften selv; 
markedsføring, nettside, bestil-
linger, pakking, regnskap.

– Ja, jeg er sliten om kvelden. 
Men jeg gleder meg til å stå opp 
og ta fatt hver eneste dag, sier 
Caroline Camilla Barca.

– Kunsten er å gjøre noe du 
elsker. Og så må du være tro 
mot konseptet for å lykkes.

BaByshower
 ■ Meningen er at foreldrene 
skal få noen av de tingene 
barnet trenger.

 ■ Holdes vanligvis mot slutten 
av svangerskapet.

 ■ Ganske nytt i Norge. Her har 
vi tradisjon for å gi gaver 
etter at babyen er født.

 ■ Ofte en overraskelse. Noen 
inviterer til en koselig lunsj. 
Andre en hel festkveld. Regel 
nummer én: Alkoholfritt.

sveLviK: Nå er det klart for mer bygging på 
Mariås, som ligger øverst på Ebbestadfeltet. 
Rådmannen går inn for at en utbyggingsavtale 
skal godkjennes for et felt som heter B 16. 
Avtalen innebærer at utbyggeren innbetaler et 
anleggsbidrag på 600.000 kroner til kommu-
nen. Pengene skal brukes til trafikksikkerhetstil-
tak i tilknytning til Sverstadveien/Markveien. 
Dette gjøres for å ivareta barn og unges vilkår i 
området.  

UTByggingsavTaLe i havn

Bygger på Mariås


