Beste relatie,
Met veel plezier maken wij de start van Oneplanetcrowd bekend: het eerste puur duurzame
crowdfundingplatform voor consumentenproducten in Nederland. Start Green is hierin mede
initiatiefnemer. Voor wie het begrip nog niet kent; crowdfunding is financieren met een grote groep
mensen (een crowd) via internet.
Van design producten van resthout
(zonnebrillen), je eigen smaak chocolade, een
nieuwe formule voor carsharing tot een
digitale, duurzame krant; er is vast iets bij dat jij
leuk vindt. Ga naar onze website
WWW.ONEPLANETCROWD.NL en DOE
MEE !
Deze nieuwe financieringsformule van
Oneplanetcrowd werkt als volgt:

Jonge ondernemers presenteren op dit platform hun innovatieve duurzame product of dienst. De
boodschap aan de crowd is eenvoudig: Geloof je in het product en zou je het zelf ook willen hebben?
Dan is het mogelijk te investeren in het project en heb jij straks als eerste het product in je bezit.
Maar je inleg met rente terug kan natuurlijk ook. Investeren kan bij de meeste producten al vanaf 20
euro.
Als de crowd voldoende groot is, heeft de ondernemer met deze aanpak niet alleen de broodnodige
groeifinanciering gerealiseerd, maar ook voldoende volume om het product met een korting aan de
‘early birds’ aan te bieden.
Crowdfinancieren doe je samen; wij zoeken daarom binnen ons netwerk naar partijen die samen met
de andere initiatiefnemers Oneplanetcrowd verder kunnen laten groeien: in onze visie is
crowdfunding een open innovatie-model waarbij we van elkaars sterkte gebruik maken. Dus als je
raakvlakken ziet, schroom niet om ook daarover met ons contact op te nemen.
Invest & Enjoy!
Laura Rooseboom
Coenraad de Vries

Flevolaan 41
1411 KC Naarden
Tel: 035-69 58 110
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