Ansøgning til Crowdfunding.dk
Denne forretningsplan skal indsendes til Crowdfunding.dk som vil tage stilling til om dit
projekt kan komme på Crowdfunding.dk’s hjemmeside. Når du skriver 10-15 linjer om hvert
punkt får Adversary Boardet, som er bag Crowdfunding.dk, et indtryk af dig og din
virksomhed.
Har du allerede lavet en forretningsplan eller på anden måde nedskrevet dine planer eller
ideer, kan du sende den i stedet for.

__________________________________________________________________

Mini-forretningsplan
1. Faktuelle oplysninger
Navn:
Adresse:
Postnr./by:
E-mail:
Tlf:
Web:
2. Hvilken slags virksomhed vil du starte?
F.eks. IT-virksomhed med JavaScript som kerneområde, en slagterbutik eller rejsebureau
med specialrejser for seniorer.

3. Hvilke produkter eller ydelser vil du sælge?
F.eks. Applikationer det forbinder web-sites med virksomhedens administrative systemer,
garanteret mørt oksekød og færdigretter eller rejser til historiske europæiske destinationer
med vidende rejseleder.

4. Hvem er dine kunder?
F.eks. Virksomheder der har behov for at modtage og bearbejde informationer for kunder,
forbrugere i nærområdet, der vil være sikre på at det købte kød er af bedste kvalitet eller
seniorer i mellemindkomst gruppen.
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5. Hvilke behov vil du dække hos dine kunder?
F.eks. ved at integrere web og administration kan virksomheden spare mange penge og
give ekstra service til kunderne, forbrugerens vished om altid at få mørt kød og de rejsende
få en snert af historiens vingesus.

6. Hvad er det specielle ved din idé taget i forhold til dine
konkurrenter?
F.eks. Vi opsøger selv kunderne og giver dem en visualisering af hvilke services og
besparelser de kan opnå ved integration med deres web-site, at kunden kan være sikker
på møre bøffer, hvis de ikke var møre, får han to møre bøffer gratis eller de historiske facts
om rejserne er fyldigt beskrevet på vores web-site.

7. Hvad er de tre vigtigste egenskaber og kompetencer, du giver din
virksomhed?
F.eks. Uddannet datamatiker og tre års erfaring fra lignende virksomhed, stort netværk
inden for branchen eller det andre opfatter som problemer, ser jeg som en udfordring.
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8. Hvilken af de 3 måder ønsker du at søge via?
Ejerskab
Lån
Noget for noget

9. Hvilket beløb ønsker du at samle via Crowdfunding.dk?
F.eks. kr. 50.000,- over 1 måned eller kr. 100.000,- over 3 måneder, eller andre
kombinationer.

10. Hvor mange arbejdspladser forventer du at din virksomhed vil
kunne vokse med pga. det indsamlede beløb?
På 1 år?
På 5 år?
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