
Doe mee en word nu 
Boxoworld ambassadeur!

Hoorn, april 2010



Filosofie (1)

To inspire, connect  & support 

Uitgangspunten: unieke, bijzondere reis-
producten op de markt brengen waar je 
als consument blij van wordt. Alle
producten worden gemaakt door lokale
producenten om hen op die manier te
ondersteunen.



Filosofie (2)

Prachtige combinatie van genieten en 
eerlijkheid

 Het biedt de consumenten een uniek
product waar zij blij van worden
(genieten voor en op reis).

 Het biedt producenten een kans op een
beter bestaan (eerlijke prijs voor product  
en meer afzet) waardoor ook zij meer uit
het leven kunnen halen. 



Unique Buying Reasons

 Producten zijn mooi van buiten en van 
binnen

 Elk product kent zijn eigen verhaal

 Producten zijn stoer & stijlvol

 Producten zijn eerlijk & praktisch

PRODUCTEN ZIJN EEN BELEVING



Certificaten van aandelen

 De aandelen zijn ondergebracht bij
Stichting Administratiekantoor
Vrienden van Boxoworld. 

 Niet beursgenoteerd, wel
verhandelbaar.

 Alle rechten van een gewoon aandeel, 
met uitzondering van stemrecht. 



Deelname

 Inschrijven kan tot 30 juni 2010 door 
mij te mailen en aan te geven hoeveel
certificaten je wilt kopen.

 Uitgifteprijs per certificaat is € 100,-

 Maximaal 10 certificaten van aandelen
per persoon



Risico & Rendement

 Certificaten zijn bedoeld als lange
termijn investering

 We streven uiteraard naar goede
rendementsontwikkeling



Met jouw deelname …

 … toon je jouw betrokkenheid bij Boxoworld.

 … stel je Boxoworld in staat om een uniek bedrijf
op te bouwen.

 … heb je goede kans om op middellange termijn
deel uit te maken van een succesvol, 
internationaal bekend en gewaardeerd bedrijf

 … draag je jouw steentje bij aan het realiseren
van mijn droom: een mooi merk lanceren, waar
mensen echt blij van worden! 



Schrijf je nu in!

• Je koopt certificaten van aandelen door 
een e-mail te sturen naar
sandra@boxo.nl 

• Meld daarin je naam en 
contactgegevens en geef aan voor
hoeveel certificaten je je wilt 
inschrijven. 



Meer dan een ambassadeur

Wil je meer dan 10 certificaten kopen of 
op een andere manier investeren? 

Neem dan contact met mij op op
onderstaande gegevens:

M: 06-16 523 233

E: sandra@boxo.nl 



Bedankt voor het 
vertrouwen! 


