For Sale

• Een volwaardig en
marktklaar concept
• Van hoogwaardige kleding
en accessoires
• Met een doordacht logo
• Dat aanzet tot persoonlijk
contact
• En de basis legt voor een
betere wereld

We’ve built
a brand for you!

Let’s start a diaologue!
Knowtname (spreek uit Know the name) staat voor hoog-

en daden een verschil willen maken; entrepe-

Brand extensions

waardige kledingartikelen en accessoires, grotendeels

neurs, ambassadeurs, artiesten, kunstenaars en

Het gedachtegoed van Knowtname leent zich

voorzien van prints van geschiedenisbepalende persoon-

anders creatieve geesten die hun denkbeelden

voor uiteenlopende brand extensions, waarvan

graag uiten via kwalitatief hoogwaardige, maar

wij er drie hebben uitgewerkt:

lijkheden. Het eigenzinnige merk draait om het opvallende
logo van een mensfiguur en een vraagteken, dat letterlijk
vragen oproept. Het beeldmerk spreekt precies die mensen
aan waar Knowtname zich op richt: personen die met een

betaalbare kleding. Op het moment dat deze
mensen elkaar ontmoeten en in gesprek raken,
ontstaan concepten waar de wereld beter van

doneert van ieder verkocht T-shirt een klein

wordt.

bedrag aan haar eigen foundation: Knowtcau-

open en nieuwsgierige blik in het leven staan. Dragers van
Knowtname-producten wordt niet zelden gevraagd waar

Plug & play

het logo op hun kleding of accessoires voor staat. Dit mo-

Knowtname is in vijf jaar tijd ontwikkeld van een

ment is het begin van een gesprek en hiermee het begin
van iets nieuws.

In de etalage

Terug naar het menselijke contact
Het internet en talloze state of the art technolo-

Knowtname is bedacht en ontwikkeld door
entrepeneur Michel Maljers. Michel heeft in de
afgelopen jaren succesvol diverse start-ups begeleid. Hij investeert steeds tot op het punt dat
het concept marktwaardig is en door een nieuwe
partij overgenomen en uitgebreid kan worden.
Dit geeft Michel de ruimte om zich weer op de
volgende startup te richten.
Geinteresseerd in Knowtname?
Neem contact op via info@knowtname.com

gische vindingen maken het mogelijk om onze
boodschap met mensen over heel de wereld te
delen; de mogelijkheden zijn werkelijk grenzeloos. Maar in tijden waarin wij hoofdzakelijk
digitaal en online communiceren, lijkt de persoonlijke ontmoeting het onderspit te delven.
Terwijl juist hierin de grensverleggende ideeën
geboren worden. Knowtname brengt de face
to face connectie terug in het dagelijkse leven:
het begin van een goed gesprek tussen twee
mensen die open staan voor nieuwe ervaringen en verrijkende denkbeelden.

of 06-83223561.

Leeftijdsloos, maar karaktervast
Wij hebben gemerkt dat de producten van
Knowtname worden opgepikt door mensen
van alle leeftijden, van 16 tot 50 jaar oud.
Meer dan door leeftijd, kenmerkt de groep
Knowtname-dragers zich door een uitgesproken
levenshouding. Het zijn mensen met interesse
in de wereld om hen heen en met een duidelijke mening over wat zich in de samenleving
afspeelt. Dit zijn de personen die met hun acties

• Knowtcause (Know the cause) - Knowtname

se. Deze foundation ondersteunt de totstandkoming en uitvoering van initiatieven die zich
richten op het creëren van een betere wereld.

aansprekend creatief idee tot een volwaardig
en marktklaar concept. Met een ontwikkeltraject

• Knowtnature (Know the nature) – Naast de

van een indrukwekkende 12.000 creatie-uren is

standaard productenlijn kan Knowtname een

voor Knowtname een stevige fundering gelegd,

geheel groene lijn voeren. Deze producten

waarop het eenvoudig voortborduren is.

zijn ontwikkeld met oog voor people, planet

Wij hielden ons bezig met:

en profit en daarom gemaakt van duurzame

• vervolmaking van creatieve ideeën en ont-

materialen als hennep, ecologisch katoen en

werpen

bamboe.

• ontwikkeling van een complete productenlijn
• registratie in het Benelux merkenregister

• Knowtboost (Know the boost) – Met een energy

• successierechtregistratie bij de Belastingdienst

drink draagt Knowtcause haar prikkelende en

• registratie van uitlopende domeinnamen

grensverleggende gedachtegoed herkenbaar

• ontwikkeling van logo’s, websites, folders,

uit. Dit drankje is bij voorkeur een bewust al-

lookbooks
• inrichting van een Knowtname brandstore

ternatief voor de gangbare energy drinks. Een
ideale weggever op evenementen.

Waarom Knowtname kopen?

De beste package deal voor een
snelle marktgang

Marketingwise is Knowtname een schot in de

T-shirts, caps en jacks. Vanuit het buitenland

roos. Het herkenbare logo en de aansprekende

komen regelmatig vragen over verkooppunten

naam trekken aandacht in het straatbeeld en

elders in Europa. Ook hebben zich al enkele

zorgen dat eigenzinnige mensen daadwerkelijk

buitenlandse partijen gemeld, die aangeven

met elkaar in contact komen. De doordachte

Knowtname graag in hun assortiment op te

concept story biedt talloze handvatten voor ver-

nemen als het merk haar vleugels internationaal

Met Knowtname koopt u een plug & play

dere uitbreiding van het merk en het gedachte-

uitslaat.

concept dat eenvoudig voortgezet kan wor-

allemaal met de naam Knowtname erin

den en klaar is voor een verdere uitbouw.

verwerkt.

goed.
Zowel het concept als de markt zijn hier wat

In de package deal is in alles voorzien dat u

De potentie van Knowtname laat zich niet al-

ons betreft rijp voor. Dit vraagt echter om een

hiervoor nodig heeft:

leen zien door de verkopen via de Nederlandse

partij die het gehele merk en de internationale

brandstore en website. Ook mediabepalende

exploitatie ervan voor haar rekening wil en kan

personen blijken geïnteresseerd te zijn in het dra-

nemen.

gen van Knowtname items, als de herkenbare

• U krijgt een marktklaar product dat naar
eigen inzicht kan worden doorontwikkeld.

tot en met [maand] 2015).

en zelfs giftcards.

Facebook,Tumblr, Instagram, Linkedin,
• U krijgt alle ideeën en schetsen die aan de
basis stonden van Knowtname.
• U krijgt honderden documenten met daarin

upcoming Rotterdam-West (huurcontract

Met een concept als Knowtname kan nog veel
meer. Denk aan een lijn specifiek voor ladies of
kids, een sports of lifestyle lijn, tassen en juwelen

• U krijgt alle social media pagina’s, zoals
Twitter.

• U krijgt de Knowtname brandstore in

Kansen uitbreiding

• U krijgt tientallen andere domeinextensies,

• U krijgt alle bestaande, reeds betaalde
voorraden voor zover aanwezig.
• U krijgt een merk dat beschermd en ge-

alle details van het merk Knowtname.
• U krijgt alle beeld- en auteursrechten voor
Knowtname.
• U krijgt de complete fotobibliotheek van
Knowtname.
• U krijgt de opmaakbestanden van alle logo’s.
• U krijgt alle verdere details die u 100% eige-

registreerd is.
• U krijgt de website Knowtname.com.

naar maken van Knowtname.int.clothing.

Geïnteresseerd? Let’s start a dialogue!
Wij verkopen Knowtname niet tegen elke prijs. De overnamedeal houdt rekening met de investeringen die zijn gedaan en de kansen voor expansie die zich al hebben aangediend. Bovendien willen wij graag dat ons merk terecht komt in een portfolio dat past bij het gedachtegoed
waar Knowtname voor staat. Bent u geÏnteresseerd en bij machte om Knowtname de toekomst
te geven die het verdient, dan komen wij graag met u in contact.
Neem contact op via info@knowtname.com of 06-83223561.

• Een volwaardig en
marktklaar concept
• Van hoogwaardige kleding
en accessoires
• Met een doordacht logo
• Dat aanzet tot persoonlijk
contact
• En de basis legt voor een
betere wereld

