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Vi vill rikta ett stort TACK till
Indiska som erbjuder företag gratis annonser

med hopp om att #Theshowmustgoon
Indiska, en klassiker inom svenska konfektion. Indiska som vi vant oss se på de flesta köpcen-
ter. Indiskas vd, Karin Lindahl skriver i sitt pressmeddelande:
”Vi på Indiska, och många med oss, står just nu inför vår största utmaning någonsin – och 
kommer inte ta oss igenom den här krisen på egen hand. Vi behöver hjälpa varandra och göra 
vad vi kan för att #Theshowmustgoon. Därför erbjuder vi nu företag chansen att annonsera 
helt gratis i våra kanaler ...” 

Vi befinner oss i en mycket allvarlig situation i hela det moderna samhället. Visst är pandemin 
som härjar i första hand en fråga om liv, hälsa och sjukvård, men det är så mycket mer.
Det är en väldigt viktig vattendelare för vårt samhälle och vår livsstil. Vi måste tänka nytt och 
vara extremt kreativa.  
LakshmiSweden lanserar därför nu under våren, en nya internetbaserad plattform för sina 
kunder att hyra. En plattform som innehåller, komplett Lakshmi webb-shop och funktioner som 
möjliggör effektiv kommunikation med sina kunder, som on-line kurser och konsultationer inom 
eko-hudvård, hemma-ritualer, ayurveda, livsstil, yoga meditation mm.
 
Vi håller med Indiska i sin analys, tillsammans blir vi starkare, precis som i naturen så hjälper 
det stora trädet och det lilla biet varann. De måste samarbeta, de är helt beroende av varann 
för att överleva och utvecklas.
Lakshmi* i Sverige är ett företag som förser många terapeuter, massörer och hudterapeuter 
med produkter de behöver för sin verksamhet. Dessa, ofta ensamföretagare, är de som drab-
bas extra, då de sällan får vara med i statens stödpaket. Politiker och media glömmer ofta bort 
denna grupp av enskilda näringsidkare. Dessa terapeuter, salonger och spa-anläggningar gör 
stor samhällsnytta, stärker folks välbefinnande och förebygger hälsa. 



Samhället bör värna om de små företagen, där den mesta kreativiteten bor, de stora upp-
finningarna görs och där den sanna arbetsglädjen frodas. Inte att förtglömma, att alla  
stora företag en gång var små.  
 
Kan vi få till ett ökat samarbete mellan stora och små företag som verkar i Sverige och gärna 
lokalt, får vi mängder med andra samhällsvinster. Vi spar på miljön, minskar på stress och kan 
hålla små orter levande.  
Vi har en stor resurs i detta land i form av naturen. Vi har rikt djurliv, vildmark, stora  
skogar, vackra ängar, tusentals sjöar och en lång havkustslinje. Det är i denna samhället och 
företagen bör satsa stora resurser på att vårda och förvalta vidare till våra barn, #theshow-
mustgoon. 
 
Vi på Lakshmi Sweden är så tacksamma för att Indiska ger oss små-företagare möjlighet- 
en att hålla Sverige rullande med sitt initiativ #theshowmustgoon. 
 
 
Tillsammans blir vi starka.
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* Lakshmi är ett Italienskt företag (lakshmi.it) som producerar ekologiska hälso- och hudpro-
dukter sen 1989, baserade på den gamla ayurveda traditionen. Laveda Hälsa & Skönhet är 
distributör av Lakshmi produkter och tjänster i Sverige sen 27 år tillbaka. Lakshmi och Laveda 
(LakshmiSweden) verkar för att sprida ekologiska produkter i harmoni med naturen som inte 
belastar miljön. Lakshmi-Sweden bedriver ett flertal vidareutbildningar för olika terapeuter, 
massörer och SPA, i ayurveda. Ayurveda rekommenderas av WHO då den anses vara bland de 
mest kostnadseffektiva terapeutiska behandlingsformerna.


