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Konrad Kierklo på Forbes-liste over unge talenter
For seks år siden var Konrad Kierklo med til at starte online-sucessen Miinto. I dag er han på Forbes’ ’30under-30’-liste i kategorien detail og e-handel. Konrad Kierklo glæder sig over anerkendelsen og håber, at
det kan være med til at tiltrække flere dygtige kræfter til Miinto.
Konrad Kierklo har indtaget Forbes’ prestigefyldte liste over 30 talenter under 30 år i kategorien detail og ehandel. Her er han kommet i godt selskab med andre europæiske iværksættere. Sammen med
barndomsvennen Mike Radoor startede Konrad Kierklo i 2009 Miinto, der i dag tæller 80 medarbejdere.
Miinto er en danskbaseret nethandelsplatform, som giver forbrugerne mulighed for at handle tøj, sko og
accessories online fra fysiske butikker. Konrad Kierklo er stolt over, at udlandet også har fået øjnene op for
konceptet:
”Det er en stor anerkendelse at være på Forbes’ liste. Både for mig personligt og for hele teamet, som hver
dag lægger et stort arbejde i Miinto. Det er deres skyld, at vi er der, hvor vi er i dag. Jeg håber på, at
opmærksomheden kan være med til at kaste lidt stjernestøv over Miinto. Vi befinder os i en spændende
vækstfase, hvor vi både har brug for nye talenter og erfarne kræfter. Det vigtigste for Miintos fremtidige
vækst er at have de rigtige personer på de rigtige positioner,” fortæller Konrad Kierklo og fortsætter
”Derudover er det fantastisk endnu engang at blive bekræftet i, at det var den rigtige beslutning, da jeg
valgte at droppe den sikre karriere hos KPMG og springe ud som iværksætter. Jeg havde ikke regnet med,
at jeg seks år senere skulle havne på Forbes’ liste, der er anerkendt internationalt. Det giver et ekstra skud
motivation til at fortsætte den spændende rejse, Miinto er på.”
Ros fra nøgleinvestor
Jesper Buch, der blandt andet er manden bag Just Eat, har været med om bord som investor i Miinto fra
starten i 2009. Konrad Kierklo får stor cadeau af nøgleinvestoren, der har troet på virksomheden fra dag ét:
”Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Konrad de seneste seks år. Han har hele vejen
igennem haft den vilje og dedikation, som er helt afgørende for at få succes. Og derudover er han en dejlig
fyr at arbejde sammen med. Det er derfor også fuldt fortjent, at han får den anerkendelse, som det er at
være på Forbes’ 30-under-30 liste,” lyder det fra Jesper Buch.
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Om Miinto
Miinto.dk giver forbrugere mulighed for at handle online direkte fra fysiske danske modebutikker. Mange
hundrede fysiske modebutikker fra hele Danmark er tilknyttet miinto.dk. Alle tilknyttede butikker viser
deres udvalg på miinto.dk, hvilket udgør et samlet online produktsortiment på op imod 100.000

modeprodukter til både kvinder, mænd og børn. Miinto.dk, som er Skandinaviens største online
modebutik, har søstersites i Norge, Sverige og Holland.

