
Pressemeddelelse  
  

Oven på al virakken omkring mit facebook-opslag, vil jeg uddybe, hvorfor jeg 
handlede, som jeg gjorde. 

  
I min verden består sagen af følgende ingredienser: 

  
Et netværksmøde i slut februar, 2017 

En begejstret Kenneth Plummer 

En e-mail om et møde mellem Descom og mig (et møde Plommer sætter op, 
da han sidder i bestyrelsen for virksomheden) 

Et afslag fra Descom fordi prisen på phoamy var for høj 
En phoamy-plagiat i Netto 

Ronald A/S’s omdømme og tidligere sager 

  

Sagen kort: 

Til en lille netværksfrokost i Farum viser jeg Kenneth Plummer mit produkt. 

Han begejstres, synes det er super smart – så smart, at han sætter mig i 
forbindelse med en virksomhed, han selv sidder i bestyrelsen for. Det er jeg 

ham taknemlig over. Jeg holder mødet, virksomheden virker begejstret, de 
låner mine produkter, er lidt længe om at svare på mine efterfølgende 

henvendelser og er længe om at returnere produkterne. Jeg afvises med 
begrundelsen, at phoamy er et nicheprodukt og for dyrt. 

  

10. juni 2017 har Netto et meget lignende men meget billigere produkt til salg, 
der, hvis man fjerner æstetik, print, farver, brandnavn, eksklusiv emballage og 

design, minder mistænkeligt meget om min phoamy. På siden af æsken kan 
man finde producentens navn. Ronald A/S, som har Kenneth Plummer som 

CEO. 
  

Da jeg opdager det, braser min verden sammen. De forudgående 
omstændigheder taget i betragtning, samt historikken fra Ronald A/S gør, at 

jeg lægger to og to sammen. Efter at have købt produktet, ringer jeg til 
Kenneth Plummer, for at få en forklaring, men han tager den ikke telefonen, 

og derfor venter jeg til søndag med at skrive på facebook, som jeg har gjort. 
Og så ruller historien. 

  
Der er så mange mistænkelige faktorer som gør, at jeg i mit facebook 

opslag anfører, at Kenneth Plummer har ladet sig inspirere alt for meget af min 

idé (kalder ham en tyv, hvilket var dumt), da jeg i en blanding af skuffelse, 
raseri og affekt udtrykker mig på facebook. Hvis der er noget, jeg beklager i 

denne sag, så er det, hvis de ord har medvirket til, at Kenneth Plummer er 
blevet truet. Det må dog stå for folks egen regning, og jeg synes ikke det er 

denne debat værdigt. For det er en debat, der er startet her. Jeg bliver af 
Ronald A/S og Kenneth Plummer anklaget for injurier, hvilket har fået mig til at 

overveje grundigt – tog jeg fejl? 



  
Jeg har gennemgået forløbet i mit hoved igen og igen, og jeg står ved, hvorfor 

jeg skrev, som jeg gjorde, d. 11. juni? Hvorfor skulle Plummer sætte et møde 
op med Descom og mig, hvis Ronald A/S allerede havde produktet i sortiment? 

Hvordan kan jeg tro andet end, at de ikke havde det, oven på Plummers 
begejstrede modtagelse af phoamy? Det naturlige i denne situation ville være, 

hvis Kenneth Plummer havde sagt, “Ej, hvor sjovt, det produkt har vi også hos 
Ronald”. Kenneth Plummer har senere udtalt, at han ikke vidste, at Ronald 

havde det i sortiment. Hvis ikke deres egen CEO skulle vide det, hvem skulle 

så? Skulle jeg? Jeg synes også det ville have klædt Kenneth Plummer at 
kontakte mig inden Ronalds produkt kom i handlen – det havde været rart, og 

det havde givet mig en mulighed for at reagere mere rationelt. I øvrigt er det 
ikke et smykke, en vase eller en taske – det er et helt nyt produkt/kategori, så 

den er svær at glemme i mængden. 
  

Hvordan kan jeg tro andet, end at Ronalds produkt er en efterligning, når 
Descom var så længe om at returnere varen? Hvordan kan jeg tro andet, når 

Descom mener produktet skal langt længere ned i pris, og det så efterfølgende 
ligger til salg for 20 kr. i Netto? 

  
Intet og ingen pegede på, at Ronald A/S som påstået allerede havde en ordre 

liggende fra Netto, da jeg præsenterer phoamy for både Kenneth Plummer og 
Descom. For dem var phoamy et helt nyt produkt. 

  

For Ronald er en vindhætte måske bare et stykke skum, der filtrerer vindstøj 
For mig er det otte års udvikling af design, website, branding, navn og en 

kæmpe investering – både emotionelt, udviklingsmæssigt og økonomisk.  
  

Ville du have troet anderledes? 

Det spørgsmål er sikkert nemmest at svare på, hvis man som jeg har lagt 

hjerteblod i sit produkt, for pludselig at finde det i en degraderet version på en 
spothylde i Netto. Men enhver med sund fornuft, ville med garanti tænke sit …  

  
Jeg står ved mine udtalelser om, at man ikke kan undgå kopier. Det jeg 

harcelerer over, er måden det er foregået på. Jeg synes det er skammeligt, når 
danske iværksættere og designere kæmper forrest, mens der i bagkæden 

render en stor spiller rundt, og skeler voldsomt til vores anstrengelser ... 
  

Hvad angår sagen om Pinocc. Jeg fik idéen til phoamy i 2009, men fordi jeg 

hverken havde fundet den optimale løsning eller havde økonomien til at føre 
den ud i livet, skulle der gå seks år, før phoamy var klar, helt præcist 18. 

november, 2015 i humac. Det krævede rejser til flere forskellige lande og 
producenter, talrige prototyper som fejlede, patentansøgninger mm. Jeg blev 

først bekendt med Pinocc i efteråret 2015, efter jeg havde sat Phoamy i 
produktion. Pinocc har lige som jeg, gjort sig umage med at udvikle et brand. 

De har fundet på et navn, lavet en hjemmeside, udviklet et produkt og nogle 



flotte designs. Jeg har – af naturlige årsager - hverken set eller kigget på 
Pinoccs løsning, da den er udviklet parallelt med mig. For god ordens skyld 

skal nævnes, at den endelige version af phoamy blev sat i produktion i juni 
2015, og at min kone købte Pinoccs produkter i august 2015, efter vores datter 

via et Instagram-opslag bliver opmærksom på, at Pinocc findes.  
 

Vi er heldigvis endt op med to forskellige løsninger. 

  
Jeg er udmærket klar over, at jeg, Pinocc og hvem der ellers måtte være 

derude, ikke har opfundet den dybe tallerken eller en vaccine mod kræft. Det 

er bare SKUM! Men det er skum, jeg har udviklet over tid, så det på optimal 
vis og med mest mulig æstetik fjerner det, vi hos phoamy er så trætte af – 

nemlig vindstøj. Så kan det godt være, at opfinder er for stort et ord, men det 
er ihvertfald noget, jeg selv har fundet på! 

  
Så nu spørger jeg dig, kære læser. Burde jeg have handlet anderledes? 

Døm selv. 
  

Vh 

Kenneth Tram 

Finde-på mand og iværksætter 
 


