


Crowd1 is het eerste Crowdfunding Real Estate project dat deel gaat uitmaken van het veranderen
van de gehele financiële wereld. Nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor miljoenen mensen
(kleine investeerders) wereldwijd. Dit was voorheen alleen toegankelijk voor vermogende mensen.

Veel onroerend goedprojecten kunnen niet opgestart worden wegens gebrek aan financiering, terwijl
grote hoeveelheden kapitaal op zoek zijn naar aantrekkelijke rendementen. Om dit probleem op te
lossen is Crowd1 opgericht - de eerste crowdfunding service ter wereld voor vastgoedprojecten die
worden gefinancierd met kapitaal uit publieke marketing.

Real Estate Crowdfunding Profit Plan 
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‣ Crowd Economy - Revolutionair

‣ Het eerste Crowd Marketing Bedrijf

‣ Pre-Launch (pre-lancering)

‣ Crowdfunding Vastgoed

‣ Building Block Handel

‣ Krachtige Bonus Systemen





Crowd1…  Het 1e wereldwijde 

publieke marketing
bedrijf in de wereld!

Het Crowd1 Marketing model is de meest

krachtige manier voor het opbouwen van een

online netwerk business, met het sterkste digitale

online marketing platform in de wereld!

Crowd1 geeft toegang tot alle mensen

wereldwijd om te profiteren van een systeem dat

slechts een paar jaar geleden enkel toegankelijk

was voor multi-miljonairs.



Aangepast voor alle wereldmarkten

Mobiele technologie

Crowd1 is altijd op de voorgrond van de

technologie, nu met een volledig responsieve

aangepaste website voor het toenemende

smartphone gebruik, en het leveren van een

geweldige mobiele ervaring voor al onze

participanten.

Het wereldwijde gebruik van mobile /

smartphone internet is snel toegenomen,

naar schatting meer dan 80% in 2017!





Crowd1 pre-launch gelegenheid

voor het leven

Een potentieel super-winstgevende periode. Hoe

eerder je deelneemt des te meer voordelen

levert het.

In de pre-launch, die loopt tot 31 december

2017, krijgt iedereen de unieke kans om een

krachtig fundament van een wereldwijde

business op te bouwen.

Spaar en collect exclusieve Building Blocks met

wekelijkse groei in waarde. Alleen beschikbaar

tijdens de deze pre-launch.

Pak een deel van het succes van het bedrijf en 

groter stuk van alle toekomstige inkomsten.





Crowd1 lancering op z’n best

Wereldwijde crowdfunding

Vastgoed platform

CROWD1 is de Joint Venture gestart met een eersteklas, 

volledige licentie, voor wereldwijde Crowdfunding platforms.

Niet het in bezit zijn van het werkelijke 

onroerend goed = minder risico en veiliger 

investering voor alle deelnemers!

Je kunt kiezen uit unieke en zorgvuldig geselecteerde 

vastgoed investeringsmogelijkheden. 



Vastgoed Crowdfunding

Winst plan





De CROWD1

building blocks 

Building Blocks kun je alleen sparen tijdens de Pre-launch. Na de

pre-launch kunnen nieuwe investeerders alleen nog bestaande Building

Blocks kopen.

Totale groei sinds de start!

+498%

Update april 28, 2017

Net als aandelen zijn de waardevolle Building Blocks na de pre-

launch verhandelbaar tussen de CROWD1 investeerders.

Werkt net als aandelen



Building Blocks handel

Directe handel, ondersteund met 

investeringen in vastgoed.

Eerste keer ooit binnen online marketing

Real-time

Real estate

Real trade

Real value

Handel start 15 juni 2017



Iedere vrijdag tijdens de pre-launch

Extra building blocks  

Iedere vrijdag tijdens de pre-launch ontvang je gratis Building Blocks.

Iedere vrijdag krijg je aankooprechten voor het kopen van extra Building Blocks.

Iedere vrijdag groeien jouw Building Blocks in waarde!

Na de pre-launch. Nieuwe leden kunnen alleen Building Blocks kopen vanuit de handel.

Je verzamelt, en je komt in aanmerking voor aankooprechten van 

meer Building Blocks vanuit het Streamline bonussysteem



Building Blocks kunnen jou een

25 x hoger rendement geven!
Meeste spaarrekeningen geven momenteel niet meer dan 0,2% 

per jaar op je spaargeld. 

Crowd1 geeft al haar leden een gemakkelijke en toegankelijke

manier een rendement te laten groeien tot wel 25 keer meer

dan de reguliere spaarrekening op de bank!
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Een veel hoger rendement!

Zo gaat Crowd1 het leveren

Investment

Een ontwikkelaar wil commercieel

vastgoed, bijvoorbeeld een

appartementencomplex, bouwen.

Door de Crowdfunding, aangedreven

door Crowd1, is geld direct
beschikbaar voor de ontwikkelaar,

met maximaal 50% rente.

Inkomen

De ontwikkelaar verkoopt ruimte

in het complex aan huurders die

willen kopen. En verdient extra

winst uit de verkoop.

Rendement

De waardestijging van het

project na de voltooiing. 25 x

hogere winst aan de Crowd1

investeerders en Building

Blocks rendementen worden
uitbetaald





€99

Building Blocks €20

Max. bonus/week €800

€399

Building Blocks €150

Max. bonus/week €1,500

€799

Building Blocks €300

Max. bonus/week €5,000

€1599

Building Blocks €600

Max. bonus/week €100,000





Schrijf 2 leden in binnen 48 uur, 

Je ontvangt een GIFTCODE geldig voor hetzelfde pakket als 

die van jou. Dus je krijgt eenzelfde pakket gratis! Hier kun je 

bijvoorbeeld een familielid mee blij maken. (niet verplicht)

48h

= GRATIS PAKKET!



5 GRATIS LEVELS!

De eerste bonus ooit, waar je in staat bent om

Zodra je lid wordt van CROWD1, alle 

betaalde leden wereldwijd die na jou 

toetreden in het hele bedrijf tellen mee in uw 

Streamline bonuslevels!

Uw eerste 5 niveaus in de Streamline Bonus 

zijn gratis, zonder kwalificatie! Dit levert u

iedere week €5 aan gratis building blocks en 

€10 per week aan aankoop rechten.



Fantastische rendementen, gebaseerd op

De lange termijn Passief Inkomen

Bonus geeft jou wekelijks potentieel

inkomen dat tussen de €50 - €100,000

ligt



De Real Estate Bonus (REP) is het resultaat van het geweldige succes dat Crowd1 heeft ervaren sinds

het bedrijf dat in juni 2016 voor het eerst werd geopend. Dit succes heeft het bedrijf in staat gesteld om

nog meer te delen met de leden en ervoor gekozen om dit te doen in een levenslange recurrente bonus

systeem.

De vastgoedportefeuille is een bonus die wordt toegekend aan alle leden van het Crowd1-netwerk.

Vanaf het moment dat je je aanmeldt, begint deze bonus een rekening (EUR) te bouwen die eind 2017

op de vastgoedmarkt zal worden geïnvesteerd.

Na 31 december 2017 wordt er geen REP bonus uitbetaald, dan krijgen de leden met een REP-rekening
dividenden uit de beleggingen die op jaarbasis met het geld uit deze rekeningen worden gemaakt.



Veilig en gemakkelijk

UITBETALEN

Alles met betrekking tot geld, betalingen,

transacties, investeringen en opnames zijn

van de hoogste prioriteit.

Het verifiëren van uw identiteit voordat geld

wordt opgenomen is belangrijk, zowel om te

voldoen aan regelgeving, maar ook om de

best mogelijke beveiliging te bieden aan u,

en uw Crowd1 account.



Mark Zuckerberg, CEO of Facebook heeft 5 mensen

uitgenodigd in zijn Harvard studentenkamer in 2004 om zijn

nieuwe business opportunity te bespreken. Maar 2 mensen

kwamen opdagen en zijn ingestapt. Deze mensen zijn nu

miljardairs!!

Niets is duurder dan een gesloten geest en een gemiste 

kans. Ga er niet te lang over nadenken.  Niet meedoen kost 

je heel veel geld en jouw toekomst!

Door actie te ondernemen kun je veel verdienen! Het is jouw 

keuze, het is jouw leven, het is aan jou om vandaag een 

beslissing te nemen ...

Dit is jouw

kans van slagen!

die op komt dagen!
Zorg ervoor dat jij degene bent

Dustin Moskovitz

$6.5 billion
Eduardo Saverin

$3.4 billion




