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Fra Midsund og ut i verden 



Reisen har så vidt begynt 

Selskapet etableres  Internasjonalisering 

o Produktutvikling 
o Hyttesegmentet 
o Ambisjoner for Norge 
o Sverige 

 
 

o Partner- og 
samarbeidsutvikling   

o Utrede nye markeder 
o Utrede ettermarked 

og service 
o Plan for innovasjon 

og produktutvikling 
 
 
 

o Ny webside 
o Ny profil 
o Bygger grunnlaget 

for internasjonal 
plattform 

o Australia 2015 
o Sentral-Europa 2017 

o Vi lærer og justerer 
o Vi rigger oss til å 

møte behov i utsatte 
verdensområder 

o Vi dyrker våre norske 
røtter samtidig som 
vi utvikler oss etter 
internasjonale behov 

 1999  2015  2012  2019-2021  2017  2018 

Vekststrategi 

o CES Canada lanseres 
o Fritidstoa blir 

Cinderella Eco Sweden 
o Ettermarkeds-strategi 

utvikles 
o Effektivisering i 

produksjon og 
leveranser 

Konsolidering Videreutvikling 



2018 

Omsetning:        

156 MNOK (132,5 MNOK - 2017 ) 

Fortjeneste:             

16 MNOK  (22,7 MNOK - 2017) 

Fortjeneste %:            

10,2 %  (17,1 % - 2017) 

 

Vekstrate 2012 - 2018: 

83 % 
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Vår visjon:  
Vi leverer verdens mest bærekraftige og 
innovative toaletter 
 
Vår misjon:  
Med vår forbrenningsteknologi tilbyr vi 
vannfrie toaletter og sikre sanitær- 
forhold som gjør oss til det globale 
markedets førstevalg 
 
Våre verdier: Pålitelig, praktisk, 
miljøbevisst 

Vår visjon, misjon og 

verdier definerer våre 

mål 









• 892 millioner 

• 1,8 milliarder  

• 4,5 milliarder 
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Hvorfor er bærekraft 

så viktig for oss? 

 
 
Det har betydning for våre 
kunder 

 
Det har betydning for våre 
ansatte og samarbeidspartnere 
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It's no longer a 
matter of if we 
get solutions in 
place, but when.  
And we know it 
can’t happen 
soon enough. 

Bill Gates 





Cinderella har utviklet markedsledende  
forbrenningstoaletter for det norske hyttemarkedet 
siden 1999. 
I dag har vi ekspandert til å dekke Norden, Europa, 
Canada og Australia  



Våre forbrenningstoaletter for caravaner og bobiler 
ble først lansert i 2013 og er nå den foretrukne 
løsninger hos mange bobilprodusenter. 
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Vår utfordring 





Velkommen  

til Cinderella  

e-learning 

















Oppfølging 















Reisen 

videre … 







Technology is  
teaching us to  
be human again. 

- Simon Mainwaring,         
   We First Branding 



The Cinderella Way 

• Samarbeid 
• Team 
• Kommunikasjon 
• Læring 
• Utvikling 
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When nature calls 


