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Mangfoldighed skaber innovation hos Vopium

Vopium
www.vopium.dk

Tanveer Sharif er manden bag det succesfulde 
teleselskab Vopium. Siden 2006 har virksomhedens 
markedsgrundlag bredt sig til 48 lande. Den inter-
nationale profil på medarbejdersiden har været en 
afgørende faktor for virksomhedens succes.

Vopium er stiftet af 3 entreprenante sjæle: Imran 
Sadiq, Brian Sussemiehl og Tanveer Sharif, som i dag 
er administrerende direktør for teleselskabet. Blan-
dingen af pakistanske og danske rødder har vist sig at 
være en rigtig god forretning. 

”Vi så en efterspørgsel, som andre ikke havde blik for. Vi 
oplevede, at det var meget dyrt at ringe hjem til Paki-
stan. I pakistanske kultur er det enormt vigtigt at holde 
kontakt med familien, og derfor er der tale om en massiv 
talestrøm. Vi kendte til taletidskortene fra kioskerne, 
men det var absurd, at det skulle være så dyrt at ringe, 
og derfor spirede tanken om at søge en alternativ løs-
ning,” fortæller Tanveer, der har udviklet et softwarepro-
gram, som giver adgang til billig udlandstelefoni.

”Den innovation, der har fundet sted, skyldes uden 
tvivl, at vi har kunnet kombinere forskellig viden – både 
teknisk og kulturel,” siger han. 

De pakistanske rødder har ikke alene været en fordel i 
produktudviklingen og i forhold til at se nye markeder. 
Virksomheden har også sparet massevis af kroner på 
markedsundersøgelser og marketing.

”Der var en del fordomme i erhvervslivet, som vi 
kunne drage nytte af. Fx om at nydanske kunder ikke 
bruger betalingskort og ikke kan komme på nettet 
via mobilen. Men vi ved fx, at det er et statussymbol 
at have en dyr telefon - det kender vi indefra,” siger 
Tanveer og nævner et andet eksempel: 

”Vi har et værdifuldt netværk, som vi trækker meget 
på. Blandt etniske grupper er viraleffekten, hvor man 
videregiver informationer i sit netværk, meget central. 
Via mund til mund, Facebook og Twitter udnytter vi 
muligheden for, at venner og bekendte gerne vil fortælle 
om vores produkt. Halvdelen af vores kunder kommer, 
fordi de har hørt om os på den måde. Nogle gange har 
kendskabet til vores produkt bredt sig over landegræn-
ser, fx til Norge – uden at vi har markedsført os der.” 

Mobilkommunikation mellem Pakistan og Danmark var 
markedsgrundlaget for den oprindelige forretning – den 
har nu bredt sig til 48 andre lande. 

“Den innovation, der har 
fundet sted, skyldes 
uden tvivl, at vi har kun-
net kombinere forskellig 
viden
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