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1.0

executive summary
In this section we specify the main problem, our product as the solution, how we are

1.1

ProBlem

1

of the last couple of years and a general loss of trust in charities2
Netherlands have to some extent lost their trust in charity organizations, due to high
bonuses within charity’s managing boards and because of disproportionate costs and

though street marketing agencies are merely focused on recruiting structural donors
for charity organizations, market research by innabox has shown that over 80 percent
of all respondents prefer to make a one-time donation to a charity over donating a
3
exist to make one-time
donations, people often choose not to contribute to charity at all instead of making a

about several aspects of their favorite idols, including their motivations to do what

committed to their organizations and willing to do what they can to help raise money
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1.2

1.2 our solution
innabox has developed a new model for charity marketing that helps charity
organizations regain trust and give consumers the opportunity to make a one-

package, an innabox, consists of authentic products, personal notes, digital content,
Since innabox regards contributing to the world as its mission, it features as many

(2) between the celebrity and the consumer and (3) between the charity and the

Celebrity-Charity
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Celebrity-Consumer:

Consumer-Charity:

1.3

value ProPosition

economies of scale

substantial in their dimensions and weight because of the products in them and thus
our customers away, because the customer is also given the option to pick up the

1.4

Keys to success
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internal factors, there are two external aspects that are most important in determining

Firstly, if we can get the right charities and the right famous ambassadors or other
charity supporting celebrities to do an edition of the innabox, we can sell the innabox

approach charities and celebrities in a suitable manner and connect one with another

It is our mission to let our customers feel they really get an insight in the life of a
will make sure our customers know they actively support the charity by buying our
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2.0 taBle oF contents
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3.0

introduction

3.1

Who are We?

3.2

What is our Product?

product and two less expensive products to
customers the tangible taste of
will go to the charity fund; this
gives the customer the chance
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4.0

Product
innabox’s model is new and original, and innaboxes have a couple of special, attractive

4.1

Product Features
Surprise package
innabox is a surprise package in the sense that buyers don’t know up front what the
box’s content, the desire to do good, or both, consumers order the innabox of their

Limited edition

Design

In contrast to most boxes and packaging, every innabox is designed in such a way

Personal gift
It is possible to order an innabox for yourself, but it also very suitable as a gift to

business plan innabox | 08

Doing good

4.2

cost and Pricing

to cover the costs of production, the included product and a considerable donation to

within the box vary with every edition of innabox, and considering the celebrity we
work with selects them, the costs
for products are expected to

costs Per innaBox (Pilot)

Shipment

For innabox’s pilot edition,
consisting of 300 boxes, a margin

Salary

Shipment to customer

seriously doubt if our concept
would work if we would give more
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5.0

marKet and industry analysis
In order to determine our target audience and marketing strategy, market research

5.1

industry analysis

a product where the customer gets the feeling he or she buys it from (and for) the

in such a way that it actually increases the satisfaction to help, and thus it restores a

In many occasions the amount of money invested in street marketing was higher than

Unconventional

of the public to no longer be bound by a structural contract on the one hand and to do
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5.2

target grouP analysis

Two main target groups

of money to spend, we need to make sure that
our marketing strategy enables us to reach our

the fan base of the celebrity on the one hand and
everyone who would like to support the charity

not to use the information and connections already in hands of our key partner to sell
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person at all, if the celebrity does something you do like football, you’ll probably have

5.3

Five Forces analysis
Competitors

Substitutes

Customers

of innaboxes per release, if the demand is higher than this amount within the allowed
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Suppliers
for supporting, he will have to address the charity fund, for we are only supplying the

cardboard box suppliers, which will help to keep the price low since a switch to
because of the marketing value of linking a product to a celebrity and the large stock

New entrants

5.4

concluding statement

total income and structural donations as a result of bad publicity and the economic

celebrity, this is purely dependable on the size of the fund and the popularity of the
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6.0

strategy

claim of high standards, we try to work together with our key partners closely and

6.1

Product or service design considerations

we have a list of suggested items to guide the celebrity to select a product at the right

6.2

Partner/suPPlier/vendor agreements
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suppliers, we are able to create a perfect mix of agreements in order to maximize a

6.3

marKeting and sales strategy

-

6.4

Social media

distriBution strategy
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6.5

service strategy

not be possible to get refunds for products that are shipped with innabox, we take a

6.6

Proven concePt

6.7

source oF comPetitive edge
authentic
tapas-effect

contributors; innabox

decline of charity
to help charity funds and raise awareness in
rise of private initiatives as

and the exclusiveness of the product provide an advantage over potential rivals for
innabox.
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7.0

organizational summary
In this section the team behind innabox will introduce themselves and the structure
of the company concerning task division, compensation, coordination and ownership

7.1

organizational structure

who initiates get-togethers and so I keep myself
strong natural urge to plan everything and keep

of collecting and checking our products, keeping
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all external communication, with a focus on the

for charity funds, I’ve had a substantial insight in the charity fund world as well as the
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searching for special and eco products online and sharing them with others, which is
celebrities, trend watchers and design lovers, become aware of innabox’s existence

7.2

comPensation scheme

cover our initial start-up costs and with our part of the margin of the few editions after

proven concept we will be able to approach bigger celebrities and sell more boxes

7.3

coordination and decision-maKing rules & Policies

is both an informal arrangement and a legal agreement, since innabox is a registered
believe trying to reach consensus is the way to go, since this allows us to hold a

7.4

statement regarding comPany oWnershiP
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8.0

Financial Plan

8.1

start-uP Funding

person has shown his interest in innabox, we can no longer reach him and it is unlikely

customers pay upfront, the products inside the box can be bought on the basis of

ship the innabox within a month, keeping in mind the delivery time of two weeks from

8.2

BreaK-even analysis

have been made about the
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For the break-even analysis the assumption is made that all consumers want the

8.3

Projected cash FloW

enables innabox to pay suppliers immediately and therefore to have no accounts
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produce and sell 1000 boxes, the minimum amount of cardboard boxes to be bought

possible since the costs of producing the cardboard boxes will be lower when we

8.4

extended ProFit and loss Forecast
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9.0

contingency Plan
Curated
A

In that way, innabox has the ability to give a large group of people the opportunity to get to

Sevenly
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Changes in the magazine market
Since innabox explores a new model for the magazine market in the sense that it creates a
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attachment 1

10.0

exPansion Plan

proven concept and approach bigger charity funds than the ones approached for the

consider making more of a celebrity’s innabox and maybe produce even more than a

innabox will also explore the possibilities of working together with other third party

11.0

aPPendices

business plan innabox | 27

MarketingPLAN
Marketingplan

Marketing van innabox
De marketing voor innabox vindt plaats via 3 kanalen: innabox zelf, het goede doel en de
ambassadeur, waarbij de nadruk ligt op de marketing van innabox zelf.

Wat innabox zo aantrekkelijk maakt is de combinatie van het inspelen op nieuwsgierigheid,
trends en de wil om goed te doen. Maar om het publiek ervan bewust te maken dat innabox
zo tof is, is een uitgebreide en effectieve marketing strategie nodig.

innabox’ marketingstrategie bestaat uit een combinatie van conventionele en meer originele
vormen van marketing, waarbij voornamelijk aandacht wordt besteed aan de volgende vormen
van publiciteit/marketing:
-

Guerilla marketing

-

Pers

-

Social media

-

Randomizer en coupons

-

Webwinkels

Guerilla marketing
Gezien de talrijke successen van guerrilla marketing de afgelopen jaren ten opzichte van
conventionele media is het belangrijk deze vorm te overwegen. Alleen al omdat het met een
veel kleiner budget bewerkstelligd kan worden. Er zijn echter een aantal belangrijke punten
waar een guerrilla actie aan moet voldoen. Op het moment dat de actie niet of verkeerd
begrepen wordt kan dit juist averechts werken. Dit zijn de belangrijkste punten:
Het moet simpel zijn, vertaald vanuit de kernwaarden van de innabox
Het moet een verrassing zijn
Het verhaal moet concreet zijn
De actie moet geloofwaardig zijn
De actie moet gevoel hebben, emotie
De actie gaat een verhaal vertellen, in plaats van mensen vertellen wat te doen

Omdat deze punten in ogenschouw genomen moeten worden komt er een goede voorbereiding
maar ook een stuk actualiteit bij kijken. Dat betekend dat op dit moment een hoop variabelen
nog te onduidelijk zijn om hier een uitgedachte guerrilla-actie op te tekenen.
Koninginnedag in Amsterdam biedt wel een mooie kans op een kleine aandachtsactie voor
de innabox. De enorme hoeveelheid mensen geven de mogelijkheid om doormiddel van een
interactieve flyer, kleine innaboxjes, bedoelt om mensen naar de website te leiden.

Pers
Innabox is een mooi en origineel product dat men de kans geeft zowel iets moois in huis te
halen als eenmalig een goed doel te steunen. Om het publiek hiervan bewust te maken is
een lijst opgesteld met media en bijbehorende contactgegevens om te benaderen. Het doel
hiervan is een korte publicatie over innabox in verschillende kranten, tijdschriften en op een
aantal blogs te krijgen.

Deze perslijst bestaat uit de volgende categorieën:

-

Tijdschriften en blogs met groen of ecologisch verantwoord leven als (sub)onderwerp.

-

Tijdschriften, kranten en blogs over studenten of jonge ondernemingen.

-

Tijdschriften, kranten en blogs over Bekende Nederlanders of populaire cultuur.

-

Tijdschriften voor onze doelgroep.

Ecologisch verantwoord
Media die aandacht besteden aan groene projecten en ondernemingen,
ecologisch- verantwoord design, goede doelen en milieuvriendelijkheid in
het algemeen. Voorbeelden: Ode, Happinez, De Groene Zaak en One World
Magazine. Relevant omdat innabox een ecologisch verantwoord product
biedt dat van binnen en buiten milieuvriendelijk is en waarvan de opbrengst
naar een goed doel gaat.

Studenten/jonge ondernemingen
Media voor en door studenten of met als onderwerp (creatief) entrepreneurship. Voorbeelden:
Folia, Meneer Simmering, FD, Medium magazine, Studenten.net. Relevant omdat innabox is
opgericht door studenten binnen de Entrepreneurship minor van de UvA, een initiatief van het
ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship) en een nieuw model heeft bedacht voor goede
doelen en een gemakkelijke en risicovrije manier voor het publiek om eenmalig te doneren.

Bekende Nederlanders/ roddelbladen
Voorbeelden: Story, Privé, Telegraaf, Jan, Linda. Relevant omdat innabox de koper meer
vertelt over zijn/haar favoriete Bekende Nederlander door middel van persoonlijke teksten en
producten geselecteerd door hem of haar.

Andere media voor de doelgroep
Voorbeelden: Elle, Flair, Flow, Viva, Libelle, Quest, Nalden.net. Relevant omdat deze media vaak
aandacht besteden aan bijzondere producten en projecten. Deze zouden innabox bijvoorbeeld
kunnen vermelden op een ‘producten pagina’.

Social media
Om een stabiele community te creëren rondom innabox, waarbij innabox fans constant op
de hoogte kunnen blijven van de bezigheden van innabox en hints kunnen ontvangen over
wie de volgende BN-er is die mee werkt aan innabox, worden online sociale media ingezet.
Vooralsnog zijn dit de volgende sociale media:
- Facebook
- Twitter
- Nieuwsbrief

Via deze kanalen worden fans op de hoogte gehouden
d.m.v. zo veel mogelijk video’s, foto’s en statusupdates
met betrekking tot de vorderingen van innabox. Ook
zullen hierop speciale acties worden gehouden om het
aantal volgers te verhogen. Deze acties worden nog verder
uitgewerkt.
De bedoeling is om volgers nieuwsgierig te maken naar de volgende
innabox en te speculeren over wie het zou kunnen zijn.

Randomizer en coupons
Een goede pull factor voor de innabox is de randomizer. Dit houdt in dat er per
bijvoorbeeld 100 boxen één speciaal item te vinden is. Hierbij kan gedacht worden
aan een theaterticket voor de show van de ambassadeur, een gesigneerd item of
zelfs een meet&greet.
Een sterke push factor is de coupon. De coupon kan bijvoorbeeld een korting geven
op de innabox. Maar kan ook in te wisselen zijn voor een volledige innabox. Het
voordeel is dat de coupons in gewone winkels verkocht kunnen worden.

Webwinkels
In de perslijst zijn ook een aantal webwinkels (voor groene producten en
kado’s) opgenomen waar innabox ook op kan worden verkocht (Babongo.
nl, BijzonderMOOI). Ook wordt ‘geefeenblad.nl’ gecontacteerd; een
cadeaubon voor tijdschriften. Aangezien innabox een tijdschrift
is in een innovatieve vorm, zou de GeefEenBlad cadeaubon ook
kunnen worden gebruikt om een innabox te bestellen.

info@innabox.nl
@innaboxNL

Kijk ook op www.innabox.nl
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Marketing plan
Editie 1: Sabrina Starke

Zodra er sprake is van een toezegging van Sabrina Starke, treedt dit marketing plan in
werking. Aangezien nog niet zeker is wanneer dit gebeurt, zijn de dagen aangegeven
met nummers. Zodra de toezegging plaatsvindt, wordt een rooster opgesteld waarin
duidelijk staat welk nummer bij welke datum hoort.

De kanalen die we willen gebruiken:

1. Social media
2. Printmedia, d.w.z. tijdschriften en kranten
3. Radio
4. Flyers op locatie
5. Sabrina Starke
6. OneMEN
7. Online media, d.w.z. blogs en webredacties.

1. Social Media
Zodra er sprake is van een toezegging van Sabrina Starke, gaat het sociale media plan
van start. Deze bestaat uit 3 fases.

Benodigdheden (op volgorde van prioriteit):
- Een plaatje van een vraagteken innabox (Thom)
- 7 hints over Sabrina Starke (allen, Sabrina zelf), plaatje van iedere hint (Thom)
- Twitter account voor ons allemaal
- TweetDeck (gratis)

1.1 Plan Twitter
Hieronder is aangegeven welke tweet wordt verstuurd op welke dag. Om dit te versturen
gebruiken we TweetDeck. Het voordeel van TweetDeck is dat je tweets van tevoren kunt
‘inplannen’ (schedulen). Dit betekent dat je alle tweets voor de hele week automatisch
kunt laten versturen op de tijdstippen die jij wilt. Al deze tweets kunnen we dus al op de
eerste dag schedulen. Alle schuingedrukte tweets vereisen nog aanpassingen in de
vorm van bijvoorbeeld links.

Dag 1
Tweet 1: innabox heeft ontzettend goed nieuws! Meer weten? Houd deze pagina goed in
de gaten.

Tweet 2: De website van innabox is weer helemaal up-to-date. Weet je nog niet wat
innabox is? Lees de ‘over ons’ sectie op www.innabox.nl

Tweet 3: Over 8 dagen wordt bekend gemaakt met welke BN-er innabox gaat
samenwerken voor de allereerste editie! We geven iedere dag een hint. #innabox1

Dag 2:
Tweet 4: Hint #1 #innabox1
(Note: Ik denk dat de hints écht moeilijk moeten zijn. Beetje Wie is de mol?achtig. Moet ze zelf ook bij helpen denk ik.)

Tweet 5: De eerste hint is gegeven! Heb jij al een vermoeden wie de eerste innabox is?
Tag de naam van de BN-er op het vraagteken op facebook <link> of deel vermoeden
met de hashtag #innabox1.
(Note: Als we dit doen en er worden BN-ers getagd, is er ook een kans dat BN-ers
op

deze manier hoogte krijgen van innabox)

Dag 3:
Tweet 6: Hint #2 #innabox1

Tweet 7: Houd je vast, want over enkele dagen weet je al wie de eerste innabox editie
van innabox gaat samenstellen!

Tweet 8: Weten wat innabox is? Neem een kijkje op onze website: www.innabox.nl.

Tweet 9: Er zijn al twee hints gegeven. Denk jij te weten wie de eerste innabox is? Tag
de naam van de BN-er op dit plaatje op Facebook <link> of maak je vermoeden
openbaar met de hashtag #innabox1.

Dag 4:
Tweet 10: Hint #3 #innabox1

Tweet 11: Nieuwsgierig geworden naar innabox? Neem een kijkje op de website
www.innabox.nl.

Tweet 12: We kunnen niet wachten om bekend te maken welke BN-er met innabox gaat
samenwerken, maar we houden het nog even spannend. Wie hoop jij dat het is? Tweet
ons.

Dag 5:
Tweet 13: Hint #4 #innabox1

Tweet 14: We zijn vier hints verder. Denk jij te weten wie in de eerste innabox editie

komt? Tweet erover met de hashtag #innabox1.

Tweet 15: Ons team is samen met een bekende Nederlander hard aan het werk om een
ontzettend vet verrassingspakket samen te stellen waarvan de opbrengst gaat naar een
goed doel innabox.nl #innabox1

Dag 6:
Tweet 16: Hint #5 #innabox1

Tweet 17: Het wordt nu wel heel spannend! Er zijn nu al vijf hints gegeven. Benieuwd op
welke bekende Nederlander deze hints slaan? Volg deze pagina #innabox1

Tweet 18: Nog drie dagen tot bekend wordt gemaakt wie de eerste versie van innabox
samenstelt! Check onze tweets voor hints #innabox1

Dag 7:
Tweet 19: Hint #6 #innabox1

Tweet 20: Denk jij te weten op wie al deze hints slaan en van wie jij dus binnenkort een
verrassingspakket kunt bestellen met hele toffe dingen erin? Tweet met hashtag
#innabox1 of tag de naam op FB: <link>

Tweet 21: De laatste hint is in aantocht. Over twee dagen is bekend gemaakt welke BNer de eerste editie van innabox samenstelt! Houd deze pagina in de gaten. #innabox1

Dag 8:
Tweet 22: Het is bijna zo ver! Morgen wordt bekend gemaakt welke BN-er de eerste
editie van innabox aan het maken is. Over enkele uren kun je hier de laatste hint lezen.
#innabox1

Tweet 23: De allerlaatste hint! Hint #7 #innabox1

Tweet 24: Van welke BN-er verwacht jij (a.d.h.v. de hints) dat hij/zij de eerste innabox
gaat maken? Speculeer er op los met de hashtag #innabox1.

Tweet 25: innabox is een serie van verrassingspakketten die zijn samengesteld door
bekende Nederlanders. Weten wie de eerste innabox gaat samenstellen? Morgen is de
bekendmaking!

Dag 9:
Tweet 26: Over een paar uur wordt bekend gemaakt wie de eerste editie van innabox
samenstelt. Dan gaan ook de bestellingen open. Stay tuned!

Tweet 27: Zit de BN-er tussen de vermoedens die zijn getagd of getweet? Ja of nee?

Tweet 28: En dan nu de grote bekendmaking. De eerste editie van innabox wordt
samengesteld door.... <filmpje>!

Tweet 29: Bedankt voor jullie leuke reacties! We zijn ontzettend blij dat @SabrinaStarke
haar leuke ideeën gebruikt om met innabox een verrassingspakket samen te stellen.
Benieuwd wat er in zit? Bestel ‘m nu!

Tweet 30: Alle opbrengst van de eerste editie van innabox met @SabrinaStarke gaat
naar het goede doel waar zij aan verbonden is als ambassadeur; @OneMen_org.

Daarna:
Tweet 31: De eerste editie van innabox met de prachtige zangeres @SabrinaStarke is
nu te koop in de webshop van innabox! Benieuwd wat erin zit? Bestel ‘m nu op
www.innabox.nl.

Tweet 32: .@SabrinaStarke treedde deze maand op in het MC Theater in Amsterdam
met de voorstelling ‘Nina Simone (A) live’
http://www.mconline.nl/mconline/index.xql?id=/mc/producties/voorstelling/ninasimonealiv
e

Tweet 33: Alle opbrengsten van de eerste editie van innabox met @sabrinastarke gaan

naar @OneMen_org. Ontdek wat OneMen doet op http://www.onemen.org

Tweet 34: Het is slechts mogelijk om de limited edition innabox van Sabrina Starke te
bestellen tot <DATUM>. Wees er dus snel bij, want op=op.

Tweet 35: Het gaat hard met de innabox van Sabrina Starke! Ook benieuwd wat erin zit?
Bestel ‘m nu op www.innabox.nl

Tweet 36: Het optreden van Sabrina Starke op het Bevrijdingsfestival is terug te zien op
<link>.

Tweet 37: Ken je iemand die fan is van Sabrina Starke of zou je zelf meer over haar
willen weten? Sabrina stelt deze maand de eerste editie van innabox samen.

Tweet 38: Sabrina Starke’s nieuwe album ‘Outside the box’ komt bijna uit! Wil jij een
limited edition verrassingspakket van Sabrina? kijk op Innabox.nl.

Uiteraard moeten er ook veel tweets worden gebaseerd op dingen die zij tweet, dat
kunnen we dan retweeten. Ook moeten we op de hoogte blijven van alles wat zij die
dagen doet, zoals radioprogramma’s, optredens, etc. Daar kunnen we dan ook over
tweeten, steeds met een link naar innabox. Ook kunnen we sneak peeks van de doos
tweeten, of bijvoorbeeld liedjes van haar. Wanneer een medium iets schrijft over
Innabox, moeten we daar ook naar linken op Twitter.

Het belangrijkste is dat we constant op de hoogte zijn van al het nieuws m.b.t. tot
Sabrina, innabox en OneMen, en dat we constant blijven aanmoedigen om er één te
kopen.
De volgende data zijn al bekend:

-

8 mei - 20 mei: Theatervoorstellingen ‘Nina Simone (A)Live’ in MC Theater

-

25 mei: Single ‘This time around’ komt uit

-

1 juni: Nieuw album ‘Outside the box’ komt uit

-

8 - 10 juni Music Meeting met OneMen (Nijmegen)

-

17 juni: Ladiesrun met OneMen (Nijmegen)

1.2 Facebook plan
Het Facebook plan komt vrijwel overeen met het Twitter plan (zonder alle @’s en #’s).
Echter, Facebook geeft de optie om langere berichten te plaatsen met foto’s erbij. Het
lijkt me dus goed regelmatig een foto van Sabrina Starke toe te voegen aan een bericht
of andere visuele geheugensteuntjes.

2. Printmedia
Zodra er sprake is van een toezegging van Sabrina Starke, kunnen we ook worden
gepubliceerd in tijdschriften en kranten. Let wel op: Hiermee bedoel ik alleen weekbladen
en kranten, want tijdschriften hebben een deadline die we niet meer kunnen halen.

Benodigdheden (op volgorde van prioriteit):
- Gepersonaliseerde mail voor ieder medium, ten minste gericht aan een persoon
(verhoogt de kans om gepubliceerd te worden met 80%, schijnt).
- Perslijst (check)
- Foto om bij te voegen, artikelwaardig (Thom?)

Zodra we toezegging hebben moeten deze mails zo snel mogelijk worden verstuurd. Er
zullen dan ook twee of drie van ons de hele dag bezig zijn hiermee, terwijl de rest bezig
is met Sabrina, de doos, etc.

In iedere mail moeten de volgende punten aan bod komen:
- Hi <naam persoon>
- Korte intro m.b.t. het medium dat je aanspreekt, laat zien dat je het kent.
- Wat is innabox in het kort? Ecologisch, design, authentiek, limited edition.
- Eerste editie Sabrina Starke- Zangeres, nieuw album (productie door degene die ook
P!nk produceerde), winnares Edison Award.
- Launchdatum- Bestellen voor 17 juni
- Foto van een innabox
- Willen jullie dit publiceren? Relevantie voor lezers specifiek medium benoemen.
- Bedanken

De key is dat ze het bericht heel makkelijk moeten kunnen knippen en plakken naar de

website. Ze moeten dus niet zelf het hele stuk nog moeten schrijven.

3. Radio
Aangezien het voor de hand ligt dat Sabrina de komende tijd zal optreden bij een aantal
radioprogramma’s ter promotie van haar nieuwe album, kunnen we de gelegenheid
proberen te gebruiken om wat radio promotie te krijgen. Aangezien wij nu nog niet
kunnen weten bij welke programma’s zij zal optreden, moeten we dat aan Sabrina
vragen. Wij sturen dan een kort mailtje aan het radioprogramma of vragen Sabrina er
een paar zinnen over te vertellen.

Benodigdheden:
- Schema van Sabrina
- Mailtje naar radioprogramma’s
- Een korte samenvatting in een paar zinnen die Sabrina op de radio kan vertellen.

In de mail naar de radioprogramma’s moet staan:
- Introductie over Sabrina
- Studentenbedrijfje dat kennis inzet om goed te doen.
- Goed doel
- Wat is innabox?
- Vraag: Willen jullie het kort noemen?

4. Flyers op locatie
Sabrina treedt deze maanden op op verschillende plaatsen. Deze plaatsen vormen een
goede plaats om de doelgroep van Sabrina Starke te bereiken. Daarom is het volgende
plan opgesteld:

Na iedere voorstelling (de mensen die Sabrina daarvoor nog niet kenden doen dit nu
wel) delen we flyers uit bij de uitgang en leggen steeds in één zin uit wat innabox is en
beantwoorden evt. vragen.

Benodigdheden:
- Flyers

- Uitdelers (na iedere voorstelling afwisselend twee innaboxers)
- Uitdeelrooster (wordt dan bepaald in vergadering)
- Data (van Sabrina)
- Poster?
- Toestemming van locatie om flyers uit te delen aan de deur (hier moet een mail voor
worden opgesteld)
- Laptop om direct bestellingen op te nemen?

De flyer moet de volgende tekst bevatten:
Nog meer ontdekken over Sabrina Starke? Sabrina stelt op dit moment haar eigen editie
van innabox samen; een limited edition verrassingspakket met toffe spullen en
persoonlijke items van Sabrina. Alle winst gaat naar de liefdadigheidsorganisatie
OneMen. Neem nu een kijkje op www.innabox.nl en bestel ‘m voor datum X.

Ten eerste speelt ze in het theaterstuk ‘Nina Simone (A) Live’ in het MC Theater op de
volgende data:

Rooster flyeren (nog te worden ingevuld op basis van beschikbaarheid):
8-5 MC Amsterdam

2 namen

9-5 MC Amsterdam

2 namen

10-5 MC Amsterdam

2 namen

11-5 MC Amsterdam

2 namen

12-5 MC Amsterdam

2 namen

15-5 MC Amsterdam

2 namen

16-5 MC Amsterdam

2 namen

17-5 MC Amsterdam

2 namen

18-5 MC Amsterdam

2 namen

19-5 MC Amsterdam

2 namen

20-5 MC Amsterdam

2 namen

8-6 Music Meeting Nijmegen

2/3 namen

9-6 Music Meeting Nijmegen

2/3 namen

10-6 Music Meeting Nijmegen

2/3 namen

17-6 Ladies Run Breda

2/3 namen

??? Releaseparty Outside the Box???

!
!

!

5. Sabrina Starke
Aangezien Sabrina Starke de box samenstelt, ligt het voor de hand dat zij ook mee werkt
aan de marketing. We proberen haar echter zo weinig mogelijk werk te geven; ze heeft het
immers al erg druk.
Benodigdheden:

-

Mail naar Sabrina met vraag om te Twitteren, evt. voorbeeldtweets

-

Mail met de vraag of ze innabox wil noemen als ze op de radio komt, bij haar album
release of bij een optreden.

-

Bedank mailtjes tussendoor

-

Sabrina’s e-mailadres

6. OneMen
Met name OneMen heeft er baat bij als de box goed verkocht wordt. Daarom moeten we hen
constant betrekken bij wat we doen, ze aanmoedigen om erover te tweeten (of ons te
retweeten) en het op hun website te zetten.
Benodigdheden:

-

Stukje voor op OneMen’s website

-

Regelmatig e-mail contact

-

Flyers voor hen om uit te delen

7. Online media
Zodra er sprake is van een toezegging van Sabrina Starke, kunnen we ook worden op
blogs en de webredacties van tijdschriften.

Benodigdheden (op volgorde van prioriteit):
- Gepersonaliseerde mail voor iedere redactie, ten minste gericht aan een persoon
(verhoogt de kans om gepubliceerd te worden met 80%, schijnt).
- Perslijst (check)
- Foto om bij te voegen, artikelwaardig (Thom?)
De perslijst is te vinden in Google Docs bij [innabox] Perslijst.

Zodra we toezegging hebben moeten deze mails zo snel mogelijk worden verstuurd. Er
zullen dan ook twee of drie van ons de hele dag bezig zijn hiermee, terwijl de rest bezig
is met Sabrina, de doos, etc.

In iedere mail moeten de volgende punten aan bod komen:
- Hi <naam persoon>
- Korte intro m.b.t. het medium dat je aanspreekt, laat zien dat je het kent.
- Wat is innabox in het kort? Ecologisch, design, authentiek, limited edition.
- Eerste editie Sabrina Starke- Zangeres, nieuw album (productie door degene die ook
P!nk produceerde), winnares Edison Award.
- Launchdatum- Bestellen voor 17 juni
- Foto van een innabox
- Willen jullie dit publiceren? Relevantie voor lezers specifiek medium benoemen.
- Bedanken.

De key is dat de redacteurs het bericht heel makkelijk moeten kunnen knippen en
plakken naar de website. Ze moeten dus niet zelf het hele stuk nog moeten schrijven.
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attachment 3

breakeven analysis (for the pilot)
Sales
Sales price per unit
Sales volume (units)

300

Total Sales
Variable costs
Shipment
Ideal

Total per unit variable
costs

¤ 21,00
300

Total variable costs

¤ 6.300,00

300
¤ 450,00
Fixed costs
boxes that can be ordered is 300,
so for the pilot version these costs
(300)

will be for free in 2012, after that it

Total costs

(units)

attachment 4

projeCted Cash flow
Number of editions

Net income
Increase in inventory

Owner’s investment

Cash Flow

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

300

1000

8000

1

1

2

attachment 5

inCome statement - Q3
Sales

Salaries and wages
Net Income from Operations
Net income before taxes
Net income
Income statement - up to Q1 2013
Sales

Salaries and wages
Net Income from Operations
Net income before taxes
Net income

