
Et smakfullt og miljøvennlig alternativ til 
dagens flaskevann og leskedrikker! 
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Waterwell

forbes.com

ROI Revolution

The importance of personalization varies 
across verticals. For the food & beverage 
and materials & supplies industries, it’s the 
biggest trend for 2022. In fact, 64.3% of 
food & beverage brands say 
personalization is top-of-mind for them this 
year.



Waterwell
Drikkesystem



Drikkesystem

- Kommuniserer med bruker 
gjennom SmartFlaske

- 15 tommers ”touch screen” 
med smidig brukergrensesnitt 

- Koblet på lokal vannforsyning

- Kommuniserer trådløst med 
dispenseren for et personlig
design av vannet

- Miljøvennlig Termoflaske som 
holder drikken frisk lenge

Waterwell

- 30 kombinasjoner med 
eller uten smak, vitaminer, 
energi og kullsyre

Intelligent vanndispenser

Personlig SmartFlaske

Smaker og funksjoner



Se hvordan Waterwell fungerer

Klikk på bildet



Utfordringer:
• Ofte gamle lokaler som gir dårlig smak på vann, tar lang tid 

før det blir kaldt, m.m.
• Mye plastflasker og treningsflasker ligger igjen som 

personalet må rydde og kaste
• Kjøp av vann på flaske bak disk i treningssenteret opptar 

tid for personalet
• Tradisjonelle treningsdrikker gir mye plastavfall
• Tradisjonelle vanndispensere gir kun vann med eller uten 

kullsyre

Med Waterwell:
ü Med Waterwell kan treningssentret tilby en «vannavtale» til 

medlemmene og sikre seg en ny inntektskilde
ü For et tillegg i abonnementsprisen får medlemmene sin 

egen personlige flaske og fyller flasken på sentralt plassert 
dispenser

ü Medlemmene drikker friskt vann med valgfri smak og med 
mulighet for å tilsette energi og vitaminer

ü Flaske med praktisk sports-cap

Vann er essensielt for trening og det beste alternativet for 
kroppen!

På treningssenteret
Waterwell



På kontoret
Waterwell

Utfordringer:
• Det drikkes mye kaffe, som er dyrt og ikke gir ønsket virkning ut over dagen

• Ansatte handler vann og brus i plastflasker som står på pulter og kjøkken og må 
ryddes og kastes 

• Ofte gamle lokaler som gir dårlig smak på vann, tar lang tid før det blir kaldt, m.m.

• Tradisjonelle vanndispensere gir kun vann med eller uten kullsyre

Med Waterwell:
ü Ansatte får et gode som øker trivsel og effektivitet

ü Ansatte får sin personlige flaske med bedriften sitt brand
ü Ansatte får friskt og kaldt vann med god smak, samt mulighet for 30 

kombinasjoner med eller uten smak, vitaminer, energi og kullsyre
ü Stilfull dispenser med stor touch skjerm der nyttig informasjon kan vises
ü Fokus på bærekraft:

• Vann fra din lokale vannforsyning, filtrert og avkjølt. Ikke behov for transport eller 
lagring som i tradisjonelt salg av flaskevann

• Bidrar til å redusere plastproduksjon og plastavfall

Å drikke nok vann er viktig. God hydrering kan hjelpe med å maksimere mental 
prestasjon og har en viktig effekt på energinivå og hjerneaktivitet!



Konkurransefortrinn
Waterwell

• Waterwell skiller seg fra øvrige aktører ved å tilby et komplett 
og fleksibelt tilbud, hvor man kombinerer drikkevann med en 
rekke smaker, og mulighet for å tilsette energi og vitaminer

• Smartflasken sikrer lojalitet og «lock-in» effekt på sikt, både for 
sluttbruker og for Waterwell kunden. Dette sikrer en sterk 
markedsposisjon over tid. 

• Det er ingen tilsvarende produkter på markedet i dag! 



Visjonen
Waterwell

• Waterwell etablerer et nettverk av vanndispensere som utplasseres overalt hvor folk ferdes (kontoret, 
treningssenteret, bensinstasjonen, kiosken, flyplassen, kjøpesenteret, osv.) 

• Alle dispensere blir tilgjengelig via din personlige SmartFlaske fra Waterwell som du har med deg 
overalt, i vesken, i bilen, osv.

• Du lokaliserer enkelt nærmeste dispenser via en App på telefonen.



Kunder
Waterwell

Waterwell har per i dag over 70 kunder og omtrent 8.000 sluttbrukere. Disse kundene er fordelt på 
kontormarkedet, treningssenter, servicebedrifter, kantiner, idrettslag og bygg- og anleggsbransjen. 



Stolt sponsor av Team Straye

Team Straye Flammekaster
Waterwell er stolt sponsor av det norske Ski Classics laget Team Straye Flammekaster. Som idrettsutøvere er de opptatt av helse og 
Waterwell konseptet er noe de står inne for. Teamet er fargeklatter som skiller seg ut fra mengden - akkurat som Waterwell som tilbyr noe 
helt annet (og unikt) enn tradisjonelle vannleverandører.

Waterwell



• Waterwell har flere inntektsstrømmer og genererer løpende  
inntekter per kunde via forbruksmateriell. Hver avtale 
genererer et volum med forbruk ut i fra antall ansatte og 
brukermønster hos kunden

• Waterwell selges både direkte og via partnere innenfor 
kontormarkedet og treningssentermarkedet

• Selskapets inntektsstrømmer er per i dag:
• Salg av dispenser på 3-5 år leasingavtale (betales direkte til 

Waterwell fra leasing selskap ved installasjon)
• Påfyll av forbruksmateriell (smaker, tilsetninger og flasker)
• Installasjon og årlig service

• Waterwell kan også tilpasse budskapet på touchskjermen til 
hver enkelt kunde for et honorar. Smart displayet på 
dispenseren vil i fremtiden også kunne generere inntekter ved 
markedsrettet reklame under påfylling og pausevisning av 
skjermen.

• Waterwell kan også tilpasse trykk og logo på flaskene for hver 
enkelt kunder for et honorar.

Forretningsmodell



Ledelse, styre og eiere
Waterwell

Richard Skaar 
Thorsrud er styreleder, 
og har sittet i styret 
siden 2013. 

Richard er styreleder i 
Via Gloria (største eier i 
Waterwell) og Adm. dir. 
i Skaar Omsorg, en 
kjede som bedriver 
omsorg overfor eldre i 
egen regi.

Christian Thorsrud er 
arbeidene 

styremedlem i 
Waterwell. Han har 

fulgt Waterwell over tid 
og har spesiell fokus 

på selskapets strategi 
og økonomistyring.

Christian er 
siviløkonom og daglig 
leder i Via Gloria som 

er største eier av 
Waterwell. 

Bjørn Solheim er 
daglig leder i 

Waterwell og har lang 
erfaring med salg, 
markedsføring og 
ledelse fra store 
organisasjoner. 

I tillegg har Bjørn 
grundet sitt eget 

selskap og er utdannet 
Somelier.  

Eiere
Største eiere er Via Gloria AS med ca. 45%, mens 144 mindre aksjonærer har resterende aksjer. Via Gloria er et 
familiedrevet investeringsselskap aktiv drevet av brødrene Richard Skaar Thorsrud og Christian Thorsrud. Selskapet har 
tydelige etiske retningslinjer som er avgjørende for om det investeres i prosjekter eller ikke. I tillegg ser Via Gloria 
spesielt på prosjekter som er innovative og som kan bidra positivt til samfunnet eller miljøet.

Christian Wessel, 
styremedlem

Halvard Otto Berge. 
styremedlem 

Even Johansen, 
styremedlem 

Nikolas Prefas, 
styremedlem 



Hva skal ny kapital brukes til?
• Styrke selskapets posisjon i markedet gjennom 

målrettet markeds- og salgsvirksomhet (ansette 2 nye 
medarbeidere i 2023, investere i partnerkanal og øke 
markedsføring)

• Videreutvikling av Software for å støtte internasjonal 
vekst og inntreden i B2B2C/B2C markedet (Back-end, 
App og betalingsløsning)

• Ekspandere inn i nye markeder (segmenter og land)
• Produksjon av Waterwell-dispensere i takt med økt 

etterspørsel

Waterwell skal hente 5 MNOK i ny emisjon
Investeringsmulighet



VIL DU VITE MER?

Daglig leder Bjørn Solheim

Mob: +47 934 34 758 / E-post: bjorn@waterwell.no

Styremedlem Christian Thorsrud

Mob: +47 957 21 746 / E-post: christian@viagloria.no


