EENHEIDSWORST
Dát typeert het design dat op grote schaal wordt geproduceerd en verkocht.
Grote producenten worden gedreven door winstdoelstellingen en geven de
voorkeur aan design waarvan men weet dat het verkoopt. Tegenover deze
eenheidsworst, staat het one-of-a-kind custom design van grote veelal
Italiaanse designhuizen, wat louter bereikbaar is voor de happy few. Tussen
deze uitersten bevindt zich veel ruimte …
... een ruimte voor jouw ontwerptalent.
...een ruimte waarin Onderstroom ondersteunt.
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ONDERSTROOM STIMULEERT
Onderstroom is een platform voor jong Nederlands ontwerptalent
om unieke ontwerpen te realizeren en te verkopen
via een online marktplaats op basis van crowdfunding.
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ONDERSTROOM GEEFT

CARIEREKICKSTART
door realisatie van jouw ontwerp
Onderstroom is een platform om jezelf te presenteren en jouw ontwerpen in
relatief kleine series te verkopen. Je zult genoeg ruimte hebben om jezelf als
‘merk’ te presenteren op de site, maar ook op de verpakkingen.

BEGELEIDING
van ontwerp naar product
Met ons uitgebreide netwerk van ervaren ontwerpers en Nederlandse
producenten zoeken we een geschikte fabrikant en zorgen we dat jouw
ontwerp geproduceerd kan worden in een eerste serie.

INSPIRATIE
workshops met andere ontwerpers en creatieven
We organiseren regelmatig inspiratie workshops met ons netwerk in de
maakindustrie en andere creatieve initiatieven. Bovendien wordt elk project
gedocumenteerd en is beschikbaar voor alle aangesloten ontwerpers.

CASH
met een verdienmodel dat meer geld overlaat voor jou
Ons business model is gericht op het stimuleren van jouw talent. Daarom is
onze fee niet hoger dan noodzakelijk is. Dat betekent meer cash voor jou!
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PRETAILING: IN 3 STAPPEN NAAR SUCCES
Onderstroom werkt op basis van pretailing, de meest directe en
transparante vorm van crowdfunding
1 AANMELDEN
Je meldt je aan met informatie over jezelf en jouw ontwerp. Wij zullen
vervolgens beoordelen of we genoeg informatie hebben. Daarna zoeken we
een geschikte fabrikant zodat we weten wat een goede prijs, seriegrootte en
minimum aantal is. Dat bepalen we samen met jou.
2 VERKOPEN
Je presenteert jezelf en jouw ontwerp op ons online platform. Consumenten
schrijven in op het product. Zij betalen per voorinschrijving en krijgen een
voorlopig aankoopcertificaat.
3 REALIZEREN
ls het aantal gehaald binnen de looptijd (meestal 8 weken) dan wordt het
ontwerp geproduceerd. De klant krijgt het product en een officieel
certificaat dat aangeeft welk nummer zijn product heeft en hoeveel er in het
totaal van zijn gemaakt. Jij krijgt je cash.

EN SOMS NIET...
ls het aantal niet gehaald binnen de looptijd dan krijgt de klant zijn geld terug.
Maar het is jou, ons en onze partners alles aan gelegen om jouw project een
succes te maken.
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WE WERKEN NIET ALLEEN
We zetten ons netwerk van ervaren ontwerpers en fabrikanten in om jou te
coachen en jouw ontwerp productieklaar te maken.
We zorgen voor maximale exposure van het platform en stimuleren de
verkoop door directe samen te weken met design winkels, design webshops
en interieurontwerpers.
We werken samen met design organisaties en design events om
Onderstroom en jouw ontwerp (inter)nationaal op de kaart te zetten.
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OKTOBER 2013
Onderstroom wordt officieel gelanceerd op de Dutch Design Week.

PSSSSST
Er zal eerder een launch event zijn
met de eerste partners en designers.
Daar kun jij deel van uit maken!
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INTERNATIONAAL
In de toekomst gaat Onderstroom internationaal
via onder andere de
Salone internazionale del Mobile di Milano
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PLUG JEZELF
Je kunt jezelf aanmelden bij Onderstroom door jezelf en jouw ontwerp te
pluggen.
Je hebt daarvoor nodig
- 1 foto van jezelf (minimaal 8 megapixel portrait)
- Omschrijving van jezelf
(Waar ben je geboren, hoe oud ben je, wat is je levensmotto en wat
facineert je)
- Omschrijving van wat je drijft en motiveerd als ontwerper
(En hoe is dat gerelateerd aan de omschrinving van jezelf)
- 3 fotos van je ontwerp (minimaal 8 megapixel landscape),
liefst ook een video
- Omschrijving van je ontwerp en de filosofie achter je ontwerp
Je mag ook meerdere ontwerpen pluggen, maar weet dat we selecteren op
kwaliteit en authentisiteit.
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