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Platforms zoals Kickstarter, Indiegogo, Betabrand en het recentelijk

opgestarte CrowdyHouse veranderen de manier waarop nieuwe

producten en ontwerpen op de markt gebracht en geproduceerd worden.

Consumenten kunnen nu de nieuwste technologieën, mode en designs

direct van de makers kopen, lang voordat ze in de traditionele winkels

komen te liggen, inclusief die in de grote winkelstraten. Deze trend staat

bekend als pre-tail.

CrowdyHouse (https://www.crowdyhouse.com/) is het jongste pre-tail-platform,

specifiek bedoeld voor meubel- en productdesigners. Het biedt designers de

gelegenheid om lid te worden, een nieuw ontwerp te presenteren, een

verkoopcampagne te voeren en orders te ontvangen, direct van de koper, vóór de

productie. Het is een risicoloze oplossing voor designers om hun nieuwste werk op

de markt te brengen en de vraag in de markt te peilen. Crowdyhouse heeft op dit

moment meer dan 210 onafhankelijke designers in hun bestand en dit aantal zal

de komende tijd alleen maar groeien. Al meer dan 1000 designers hebben

lidmaatschap aangevraagd om hun nieuwste producten op te site te presenteren.

Tot nu toe zijn er meer dan 300 verschillende producten gepresenteerd, met

succes geproduceerd en bij de kopers bezorgd binnen de geschatte levertijd.

Pre-tail werd in 2013 door Trendwatching.com als volgt uitgelegd:

“Een vorm van consumptie waarin consumenten crowdfunding-platforms

behandelen als de nieuwe winkelcentra. Waarom? Omdat daar de vraag naar de

meest innovatieve, spannende en unieke producten het best vervuld wordt en

consumenten beter behandeld worden dan waar dan ook, door een horde van

ondernemers en startups.” Trendwatching.com

De vraag naar pre-tail-platforms houdt aan volgens een rapport uit 2013 van de

Wereldbank. De markt voor crowdfunding heeft de potentie om te groeien tot

meer dan 96 miljard dollar per jaar de komende 25 jaar.

Deze groei is gelinkt aan het feit dat consumenten altijd op zoek zijn naar nieuwe

trends, design-cycli en nieuwe, frisse producten. In 2006 deden drs. Nixo Bunzeck
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en Emrah Duzel onderzoek naar de psychologie achter deze vraag. Dit onderzoek

wees uit dat de substantia nigra/ventrale tegmentale gebieden, geassocieerd met

het beloningssysteem van de hersenen, gestimuleerd worden door nieuwe ideeën

en concepten, wat ons motiveert om nieuwe dingen te ontdekken. Sinds de

lancering is er meer dan 510 miljoen dollar bijgedragen aan projecten op

Kickstarter die innovatieve producten beloven. Deze vraag kan ook teruggezien

worden in traditionele retail, waar Zara veel succes boekt door twee keer per

week nieuwe ontwerpen in de winkel te hangen.

Met de maker movement, waar het decentraliseren van de productie van grote

fabrieken naar kleine producenten central staat, gelooft CrowdyHouse dat met

name de ontwerpcyclus voor meubels en andere designproducten nog korter

wordt:

"Designers hebben dankzij bijvoorbeeld 3D-printers en CNC-machines betere

toegang tot productiemethoden dan ooit. Dit stelt hen in staat hun werk

onafhankelijk, snel en goedkoper te produceren. CrowdyHouse biedt designers

een platform om hun ontwerpen zonder risico aan de wereld te presenteren. Dit

versnelt de creatie van nieuwe ontwerpen en verkleint de tijd die nodig is om ze

op de markt te brengen.” Mark Studholme, mede-oprichter CrowdyHouse

Het platform is gelanceerd op het juiste moment: de ‘’home & living’’-industrie is

wereldwijd groter dan 400 miljard dollar, maar slechts 3-4 procent daarvan komt

van online verkopen. Euromonitor voorspeltdat de wereldwijde e-commerce

verkoopcijfers van woonartikelen bijna 10 procent per jaar zullen groeien, tot 24

miljard dollar in 2015, waar het in 2013 nog 20 miljard dollar was.

CrowdyHouse is een hoogontwikkeld crowdfunding-platform. Het is daarnaast een

marktplaats voor bestaande producten en een kanaal voor designers en

ontwikkelaars om eerst orders te verzamelen en daarna tot serieproductie over te

gaan. Dit resulteert in een hogere winst voor hen en een lagere prijs voor de

consument. Crowdyhouse beschermt de consument tegen niet-geleverde

producten door eerst een background-check te doen bij iedere designer die zich

bij het platform aan wil sluiten. Elk ontwerp dat wordt ingediend moet een

productieplan en op zijn minst een getest prototype hebben. Ook wordt iedere

designer gevraagd hoeveel producten hij of zij maximaal kan produceren en

leveren binnen de geschatte levertijd, die nooit meer is dan drie weken. Dit

voorkomt dat een designer teveel orders aanneemt en dat daardoor de productie

uitgesteld moet worden. Als een campagne succesvol is krijgen designers de kans
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hem te herhalen.
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CITATEN

""Designers hebben dankzij bijvoorbeeld 3D-printers en CNC-machines betere toegang
tot productiemethoden dan ooit. Dit stelt hen in staat hun werk onafhankelijk, snel en
goedkoper te produceren. CrowdyHouse biedt designers een platform om hun
ontwerpen zonder risico aan de wereld te presenteren. Dit versnelt de creatie van
nieuwe ontwerpen en verkleint de tijd die nodig is om ze op de markt te brengen.” "
— Mark Studholme, mede-oprichter CrowdyHouse

"''Een innovatief platform voor onafhankelijke designers.''"
— Designboom.com

""Wanneer genoeg mensen een product bestellen kan de designer beginnen met de
productie, dus zonder de gebruikelijke opstartkosten en de risico's die daarbij komen
kijken." "
— Design-Milk.com

"''Een nieuw platform dat designers helpt om financiering te krijgen voor hun
producten.""
— Dezeen.com

""(CrowdyHouse) stelt consumenten in staat uniek ontworpen producten te kopen op
een transparente manier""
— Design.nl

"“We zijn ontzettend onder de indruk van de innovatieve methodologie die ze in deze
markt hebben toegepast, het maakt het hele ontwikkelproces zoveel makkelijker voor
designers.""
— Epiforma Design (Designer op CrowdyHouse)
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+31 631748380

mark.j.studholme

mark_studholme

OVER CROWDYHOUSE

CrowdyHouse is a marketplace for independent designers and makers. Designers join CrowdyHouse

and run sales campaigns for their designs. During the campaign they collect orders before they

produce the product. After the campaign the designer will produce their design in series. This means

they make a better profit and they can offer a better price to the consumer. Over 200 designers use

CrowdyHouse to sell their designs risk free.

The team were accepted to the 2014 Rockstart Accelerator and are funded by two Amsterdam based

angel investors.

Follow us on Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest or Join CrowdyHouse and receive the latest

designs from the world's best designers.
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