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HVAD ER MOKKAHOUSE?

MOKKAHOUSE er et værdibaseret kaffehus, med 
bæredygtige kaffeløsninger til private, erhvervsløsninger til 
virksomheder, det offentlige, til retail og Coffee-in-shop 
løsning. 

Vi har eget risteri, sælger specialkaffe, kaffemaskiner, 
gaveløsninger, kurser, events, kaffeoplevelser, udstyr til 
kaffe elskere og er importør af nogen af de allermest 
bæredygtige kaffemaskiner.

I tråd med vores mål og koncept er MOKKAHOUSE ØKO og 
Rainforest Alliance certificeret. Vi bruger kaffen som alene i 
sig selv er et meget spændende produkt, på andre nye og 
originale måder for at gøre en større forskel.



• At verden ikke råber efter flere produkter, flere 
informationskanaler på tværs af landene, eller nyere 
og smartere måder at udvikle det hele på.

• At verden råber efter at menneskets adfærd også 
skal ændres - få den opgradering som teknologien 
omkring os har fået.

• At verden kræver og har brug for, at vi forholder os 
til de konsekvenser vi står overfor.

• At verden kræver en bevidsthedsændring på globalt 
plan, hvor vi i takt med alle de nye produkter og de 
nye måder vi kommunikerer med hinanden på, også 
ændrer vores gammeldages og primitive adfærd.

• I MOKKAHOUSE tager vi udgangspunkt i, at vi har 
produktet kaffe, som vi vil sætte i omdrejningspunkt 
for at menneskerne kan mødes og ideer og viden 
kan udveksles, hvor vi sammen kan være med til at 
ændre vores tankegang, bevidsthed og dermed 
adfærd.

VORES UDGANGSPUNKT:



• Bæredygtighed er mange ting og et ord der hurtigt kan og 
blive misbrugt. For os er bæredygtighed ikke kun en mere 
grøn verden, men en verden med mere balance.

• Vi mener at hvis verden globalt set har brug for at vi i 
højere og højere grad bevæger os mod bæredygtighed, så 
skal vi starte med menneskerne og tankegangen, for at 
ændre vores adfærd mod bæredygtighed.

En fælles bevidsthedsændring mod en bedre verden.

Her snakker vi om social ansvarlighed = social bæredygtighed 
= Det individuelle bæredygtige jeg

Bæredygtighed = vedblivende balance = at lykkes i balance



HVORFOR LIGE OS?
Kaffe er vores passion og det bæredygtige menneske er vores vision

• Vi har både produktet friskristet kaffe, 
kaffeløsninger mm. og vores helt originale 
Self-Management forløb, kurser foredrag 
og uddannelse. 

• Når vi sammensætter et specialprodukt 
med en original service som ingen andre 
på markedet har kompetencer indenfor, 
skabes der et forretningsmodul, som 
opfylder en pallette af behov hos en 
virksomhed eller individuelle person. 

• De to koncepter skaber sammen et unikt 
og banebrydende kaffekoncept, hvor vi 
kan bidrage til bæredygtighed på mange 
fronter. Både forretningsmæssigt, 
produktmæssigt og menneskelligt.



HVAD GØR VI?

• Vi åbner op for kaffeverdenen og går et skridt 
længere end alle andre kaffe-koncepter, hvor 
kaffen er med til at lære os “NOGET”.

• Vi connecter kvalitet, design, sanselighed, 
eksklusivitet, effektivitet, oplevelser, livskvalitet, 
forståelse og bevidsthed om vigtigheden i at 
stoppe ressourcespil både menneskeliget og 
materielt, med bæredygtighed og socialt 
entreprenørskab for øje.

• Helt enkelt og simpelt en pallette af ”feel-good” 
oplevelser. Fra når en original kaffeoplevelse 
skaber vejen videre til individuel vækst for dig og 
dine medarbejdere.

• Dette vil vi gøre på en kreativt, original og sjov 
måde. Vi vil være leveringsdygtige på at skabe en 
lettere, motiverende og mere værdiskabende vej 
for alle til at tage ansvar, uden at det er bundet til 
dårlige samvittighed eller skræk kampagner. 

Men simpelt og enkelt med et 

¨feel good¨ oplevelses koncept.



• Vi vil stræbe efter at vores værdibasserede kaffe 
gør en forskel.

• Vi vil stræbe efter at vores kaffe gør normalt til 
ekstraordinært.

• Vi vil stræbe efter at MOKKAHOUSE skaber en 
banebrydende kaffekoncept og vej til en bedre 
verden med det bæredygtige menneske i fokus.

• Vi vil stræbe efter at Være connecteren mellem 
information, viden og visdom på en kreativt og 
sjov måde der kan være med til at skabe en 
positivt udvikling.

Den bæredygtige person som tager beslutninger der 
bidrager til at skabe bæredygtige produkter, 

tankegang og en verden i balance både 
forretningsmæssigt og individuelt. 

HVAD ER VORES MÅL?



HVAD ER VORES DRØMME?

• Vi vil være det største og ledende 
værdibaserede kaffehus, der hele tiden 
med nye og originale forretningsmoduler 
skaber en banebrydende kaffeforretning, 
hvor vi bidrager til at stoppe 
ressourcespild – menneskeligt og 
forretningsmæssigt.

• Vi vil være leveringsdygtige med en 
pallette af ”feel good” oplevelser i et 
forum for bæredygtigt og socialt 
iværksætteri og dermed succesfuld 
erhvervsudvikling, hvor vores kaffe er 
vores passion og det bæredygtige 
menneske er vores vision.



HVORDAN?

• Ved at sætte vores koncept som 
omdrejningspunkt for et netværk af 
virksomheder og koncepter skaber vi 
rammerne, platformen og et forum, hvor 
ideer udveksles, produktivitet 
effektiviseres, økonomisk vækst styrkes 
og potentialer fremhæves, udveksles og 
videreudvikles.

• Vi har kaffen, lokalerne og faciliteterne 
samt kaffebarer i alle afskygninger 
således at diverse koncepter kan mødes 
på kryds og tværs og skabe nye 
tankeformer eller mønstre, hvor man 
tager miljø, økonomi og de sociale 
aspekter i betragtning. Altid med vores 
kaffe som omdrejningspunktet.

• Via www.mokkahouse.dk - vil vi sælge 
vores egne produkter sammen med 
vores samarbejdspartneres produkter i 
forskellige pakkeløsninger eller 
gavekurve .



• Vi udbyder kurser, events og workshops for at 
bidrage til at muliggøre og realisere vores 
bæredygtige tankegang og koncepter. 
Kurserne vil hovedsagligt bidrage til 
individuel ændring af tankemønstre og mere 
specifikt, at først når vi som mennesker er 
bæredygtige og i balance, kan vores 
produkter, virksomheder og verden omkring 
os blive det.

• MOKKAHOUSE ORIGINAL står for produktion 
af vores kaffe, salg af vores maskiner og 
diverse produkter online og i forretningen.
MOKKAHOUSE ¨GET TOGETHER¨ vil stå for 
diverse sociale- og iværksætterprojekter der 
hovedsageligt handler om bæredygtighed. 
Vi skaber en kaffeforretning med fokus på det 
bæredygtige menneske og produkter, med 
vores kaffe som omdrejningspunkt.

MOKKAHOUSE –
Vores kaffe gør normalt til ekstraordinært
Vores Værdibasserede kaffe gør en forskel
Kaffe er vores passion og det bæredygtige 

menneske er vores vision.

Vi tror på at forretningsmæssig vækst er 
afhængigt af personlig vækst



HVEM HENVENDER

”MH ORIGINAL”

SIG TIL?



HVEM HENVENDER

”MH ORIGINAL”

SIG TIL?

Vi henvender os til dig der vil lykkes som person og dermed 
bidrage til en fremtid i mere synkronisitet med hvad verdens 
behov er.

Dig der er virksomhedsejer og kan og vil præge dine 
medarbejdere og netværk.

Dig der er iværksætter der kæmper for at blive til eller overleve.

Dig som ejer eller driver en succesfuld virksomhed og kunne 
tænke dig at bidrage til en bedre fremtid.

Dig der ikke kender dit hvorfor og som også kæmper for at blive 
til.



HVAD ER 
BÆREDYGTIGHED FOR 

OS?

For os er ordet ”bæredygtighed” 
en tilstand af balance

Det er det bæredygtige menneske som tager de 
bæredygtige beslutninger som i sidste ende fører 

til en forretning med fokus på helheder og 
menneskelige værdier – “ den bedste udgave af 

dig selv”- hvor potentialer er fremhævet og 
bevidstheden om hvem vi er, hjælper os med at 

opretholde vores personlige formål i livet. 

Dermed opnår vi den personlige vækst. 

Vi tror på at forretningsmæssig vækst er 
afhængig af personlig vækst.
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