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Garanti
Ubegrenset
kjørelengde

Dataingeniør Chebs Ade (41) 
fra Drammen, er hjernen bak 
MiMCoups sosiale kjøpe-ap-
plikasjon for smarttelefoner. 
Produktet er lansert samtidig 
i Norge og Australia.

ALISA DAIC tekst og foto

Helt siden han vokste opp som 
barn i Kamerun, var Chebs opptatt 
av teknologi. Han startet med å 
dissekere radio-er og TV-er for å 
fi nne ut hvordan de egentlig vir-
ker. Han kom til Norge for 18 år 
siden. Naturlig nok startet han å 
studere informasjonsteknologi på 
Universitetet i Oslo. Etter fullfør-
te studier jobbet han som datain-
geniør. Han drev blant annet med 
GPS-sporing, mobilteknologi, sys-
temintegrasjon, offshoredrilling og 
navigasjon til sjøs. Det var på en 
borerigg i Nordsjøen Chebs først 
fi kk ideen om å utvikle MiMCoups 
applikasjon, da han innså hvor mye 
en liten ventil kunne ha å si for en 
stor gasstank. Nå har Ade videre-
utviklet moderne teknologi hentet 
fra oljebransjen og laget en handle-
plattform.    

– I Drammen er butikkeiere i sen-
trum bekymret for handelslekkasje 

til kjøpesentrene som ligger utenfor 
sentrumskjernen. Min tanke med 
denne appen er å lage «trafi kk» 
slik at både sentrum og kjøpesentre 
gjennom et effektivt digitalt sys-
tem sammen kan lokke kunder til å 
handle i butikken og ikke på nettet, 
sier Chebs Ade, MiMCoups grunn-
legger.

Penger er tid
Hvis man vil gjøre «business» må 
man være digital, understrekker 
Ade. 

– Nesten 90 prosent av all «tra-
fi kk» er fl yttet til mobilen. Vi kan 
ikke laste ned hundre app-er på 
mobilen, hvis alle bedriftene ville 
ha sin egen app. MiMCoups samler 
alle i en app, på et sted. Det viktigste 
er at innehaverne må ikke kunne 
teknologi og markedsføring. Med 
denne applikasjonen er det mulig 
for dem å gjøre ting i fem minutter 
som ellers ville ta fem år, presiser 
han.

Virtuell kjøpesenter
MiMCoups vokser sakte, fordi den 
digitale overgangen er vanskelig for 
alle. Akkurat nå har de passert hun-
dre medlemmer i samarbeid med 
Byen vår Drammen og Hokksund 
sentrum.

– Det er mange fi ne butikker i 
Drammen sentrum som folk aldri 

får vite om. Via denne appen kan 
du enkelt fi nne dem. Ellers kan per-
soner som ønsker å åpne en butikk 
teste ut markedet og lokasjonen 
først. For eksempel legge ut pro-
duktet for å se hvordan det går. Da 
bygger du en kundebase, og ser hvor 
stor respons det er på det enkelte 
produktet. Du kan også teste hvor-
dan vil du selge produktet andre 
steder, som du ellers selger bra av 
i Drammen, forklarer dataingeni-
øren.  

Satset stort
Ade sa opp jobben i oljebransjen for 
å opprette MiMCoups-app-en. Det 
var ingen lett avgjørelse, men han 
har aldri angret. Han måtte banke 
på mange dører for å få realisert 
drømmen. Med vind i ryggen og god 
oppbacking fra blant andre Norsk 
senter for fl erkulturell verdiskap-
ning i Drammen (Se sak side 4, red.
anm.).

– Gjennom iStart-programmet 
ved senteret fi kk jeg riktig veiled-
ning og hjelp til å skrive søknad til 
Innovasjon Norge, som godkjente 
ideen min, forteller Ade  og retter en 
stor takk til Norsk senter for fl erkul-
turell verdiskapning i Drammen.

– I dette øyeblikket er app-en min 
lastet ned mer enn tusen ganger, 
sier han. 

red@byavisadrammen.no 

Laget «virtuelt kjøpesen

HJERNEN BAK: Dataingeniør Chebs Ade fra Drammen er grunnlegger av M
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nter» på mobil 

MiMCoups et «virtuelt kjøpesenter» som ble lansert i Norge og Australia i oktober

Foreldrenes bekymringer 
– et samfunnsproblem om mat og kropp
2 av 3 mødre er bekymret for at barna skal utvikle et usunt eller anstrengt 
forhold til mat og kropp. Over halvparten av fedrene bekymrer seg også. 
Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse. 543 for-
eldre med barn under 18 år har svart på den ferske undersøkelsen, som 
også viser at foreldre og venner er de aller sterkeste påvirkerne i barnas 
liv når det gjelder holdninger til mat, kropp og selvbilde. – Når så mange 
foreldre bekymrer seg for barnas forhold til mat og kropp, er det blitt et 
samfunnsproblem. Vi kan ikke isolere barna våre fra diett-tips og motstri-
dende kostholdsråd fra blogger, medieoppslag og reklame. Men som barnas 
rollemodell nummer én, kan vi la dem beholde sin medfødte matro så lenge 
som mulig, gjennom å unngå å snakke negativt om mat, kalorier og slanking i 
hjemmet, sier klinisk ernæringsfysiolog Marte Gjeitung Byfuglien i Mills DA.

Eli Gunhild By gjenvalgt som leder av 
sykepleierforbundet
Eli Gunhild By (52) er gjenvalgt som forbundsleder av landsmøtet i Norsk 
Sykepleierforbund. By ble første gang valgt som leder for fi re år ved lands-
møtet i 2011, og på landsmøtet i dag ble hun gjenvalgt for en ny lands-
møteperiode uten motkandidat. Fra tidligere har By blant annet bakgrunn 
som fylkesleder for NSF Oslo og hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved 
Radiumhospitalet. - Takk for tilliten! Jeg lover at stemmen til norske syke-
pleiere skal høres enda bedre de neste fi re årene, sa Eli Gunhild By etter 
å ha blitt gjenvalgt av landsmøtet. Som nestleder ble Solveig Kopperstad 
Bratseth gjenvalgt.

Færre kjøpte melkekvoter i Buskerud 
Det var færre bønder som kjøpte melkekvoter i Buskerud i år enn i fj or. 
Landbruks- og matdepartementet opplyser at 48 melkebønder kjøpte 
melkekvoter av staten, og det er 9 prosent færre enn i fj or. Alle som eier 
landbrukseiendommer kan kjøpe melkekvote, både fra staten og fra priva-
te selgere. 

Ildsjel fra Buskerud 
Øivind Lundestad fra Bergkameratene Basket er årets ildsjel i Buskerud. 
Han er nå med i konkurransen om å bli hele landets ildsjel. Prisen skal 
deles ut på Idrettsgallaen på Lillehammer i januar. Norges Idrettsforbund 
fi kk inn 400 nominasjoner av frivillige under 26 år. Alle fylketsvinnerene 
skal løpe med fakkelen under åpningsseremonien til ungdoms-OL på 
Lillehammer i februar. 
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