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Beste Sponsor,

1. Eerst en vooral willen wij jullie van harte danken voor jullie steun en bijdrage aan ons project. Wij
waarderen dit enorm.
Zij die de Crofun pagina verder volgen zullen gemerkt hebben dat het moeilijk is om mensen te
overtuigen een bijdrage te storten.
Uit een korte rondvraag blijkt dat het feit dat er geen compensatie tegenover de gift stond, dit
potentiële sponsors weerhoudt om te steunen.
Daarom gaan we ons aanpak enigszins wijzigen zonder uiteraard zij die reeds hebben gesteund te
vergeten. Allen die onvoorwaardelijk gesteund hebben vóór 1 november bezorgen we allemaal uit
erkentelijkheid en ongeacht het bedrag een eerste versie van SofAlert wanneer we erin slagen om
het op de markt te brengen.
Voor sponsors na 1 november stellen we minimum 50 euro voorop om een SofAlerttoestel als
compensatie te verwachten.
We gaan dit op onze website en crowdfunding pagina vermelden maar we vonden dat jullie dit als
allereerste moesten weten.

2. Voor de volgende fase in ons traject, dus het opstarten van de studie voor ons Industrieel prototype
met een ontwerp- en designbureau hebben we momenteel 25.000 euro nodig.
Op dit moment lijkt het erop dat we het bedrag niet gaan halen, maar door de vrij grote
persaandacht begin oktober zijn er toch wel interessante contacten uit voort gekomen.
We kunnen jullie al in primeur vertellen dat het bedrijf AKKA Technologies zijn diensten heeft
aangeboden als funding om ons vooral technisch te helpen om SofAlert op een hoger niveau te
brengen.
Ook zijn er acties die bezig zijn van bedrijven om ons te ondersteunen, maar die resultaten kunnen
we pas midden/eind december verwachten.
We blijven hoopvol dat we die eerste fase van 25.000€ succesvol kunnen afronden. Voor het vervolg
zal het wellicht een stuk(je) makkelijker wordt om grotere financiers aan te trekken omdat het
concept dan alweer een stap verder zal staan.
3. Dinsdagmorgen 6 november zijn Kato en Els te gast bij MNM voor een radio-interview. We komen op
antenne tussen 7u30 en 8u.
4. Op 15 december gaat er op het Circuit van Zolder de “Truckrun” door waar wij aanwezig zullen zijn
om SofAlert voor te stellen.
Nogmaals dank voor jullie vertrouwen en we houden jullie zeker op de hoogte van de verdere
ontwikkeling van ons project.

Els en Peter

