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 Our Green Cup
 help(s) Cofffee-drinkers who are always on-the-go

 who want to reduce their environmental footprint
 by replacing the single-use cups

  and rewarding them for using our Green Cup.
  (unlike harmful disposable solutions)
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EXPERT ANALYSE

INLEIDING

Dit document is gegenereerd in het LaunchPlatform met gebruik van de Golden Egg Check software. De eigenaar van ' ' en Green Cup
eventuele teamleden hebben binnen het LaunchPlatform kennis opgedaan en opdrachten gemaakt over de onderwerpen: Value 
proposition, Market, Team, Competitive Edge, Growth, Financials & Strategy. Het doel van maken van dit plan is inzicht geven in de 
haalbaarheid en potentie van het business idee van de gebruiker(s).

BEOORDELING

Wij hebben met Golden Egg Check onderzoek gedaan naar de criteria die venture capital investeerders (VCs) gebruiken om startup 
en scale-up bedrijven te beoordelen. Deze VCs investeren per definitie in een risicovolle fase van een bedrijf, en maken daarom een 
inschatting van zowel de risico's als de potentie van de startup; hoe groot kan dit bedrijf worden en wat is de kans daarop? Toen wij 
onderzoek deden bij vrijwel alle VCs in Nederland, hebben wij hun investeringscriteria geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een 
overzicht van de 21 belangrijkste criteria die verdeeld zijn over 7 clusters. Dit startup plan is beoordeeld aan de hand van deze criteria. 
Voor alle startups geldt: gebruik deze criteria in je voordeel om op de juiste aspecten van je startup-waarde te creëren. Want ook als 
je geen investeerder zoekt, is het relevant om als ondernemer kritisch naar je eigen bedrijf te kijken. Grote kans namelijk dat je zelf de 
grootste investeerder in jouw onderneming bent!

ONZE BEOORDELING:

Figuur 1: Expert analyse - Check
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Figuur 2: Expert analyse - GEC Matrix

JOUW TYPE: HOBBYIST

Dit is een startup met beperkte haalbaarheid en potentieel. Het commerciële succes van dit type startup zal naar verwachting laag 
zijn, en deze startup moet sterk worden bijgestuurd. In de Lean Startup terminologie: het is tijd voor een pivot. Waarschijnlijk is dit 
vooral een goed idee, maar behoeft het meer onderzoek en focus om een concreet beeld te schetsen.

PERSONAL FEEDBACK

Yair Sharon
De samenwerking met het Green Cup team hebben wij als zeer prettig ervaren. Het team is gemotiveerd, communiceerde netjes en 
vloog door de video's en opdrachten heen. Wij geloven zeker dat dit businessconcept kans van slagen heeft, mits zij de distributeurs 
bereidwillig krijgen om mee te werken. Wij wensen het Green Cup team heel veel succes!
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HOOFDSTUK 1: VALUE PROPOSITION

VALUE PROPOSITION CANVAS

Producten & Diensten
Green Cup, de thermosbeker die past bij de to-go-

lifestyle

Loyaliteitsprogramma

Winst creëren
De beker houdt dranken +/- 3 uur 

warm

De beker is voorzien van een chip 
waarmee de gebruiker punten 
spaart bij iedere nieuwe kop koffie
/thee.

De gespaarde punten kunnen bij 
uitgiftepunten (partners) worden 
verzilverd voor een lekkernij

De beker draagt bij aan een 
groen imago van de gebruiker

Winst
Warm houden consumptie

Lekdicht

Formaat naar wens

Drinkgemak

Klant taken/opgaven
Koffie to-go behoefte

Verminder problemen
Altijd een eigen beker (hygiene)

Niet meer toegewezen aan 
wegwerp oplossingen

Lekdicht, warmtebehoud, hip 
design

Moeilijkheden
To-go aanbod bestaat 

voornamelijk uit wegwerpbekers

Consument wil niet dagelijks 
wegwerp artikelen gebruiken

Ongemak (te warm aan handen/ 
lekkende bekers) bij gebruik 
wegwerpbekers
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MISSION STATEMENT

 Our Green Cup
 help(s) Cofffee-drinkers who are always on-the-

go
 who want to reduce their environmental footprint

 by replacing the single-use cups
  and rewarding them for using our Green Cup.

  (unlike harmful disposable solutions)
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HOOFDSTUK 2: MARKET

MARKTONDERZOEK

TAM

Total Available Market:
6,6 miljoen mensen
€15.378.000 koffiebesteding

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld 2,4 koppen koffie per persoon per dag drinken. Een kop koffie buiten de deur kost 
 gemiddeld €2,33. Naar schatting wordt er van die 2,4 koppen koffie gemiddeld 1 kop per persoon, per dag, buiten de deur gedronken.

De initiële doelgroep bestaat uit inwoners van Nederland tussen de 16 en 75 jaar oud. Deze doelgroep bestaat uit zo'n 6,6 miljoen 
personen.
(6,6 miljoen x 1 kop koffie á €2,33)

SAM

Serviceable Available Market:
45 AH to-go vestigingen
€6.080.000 koffiebesteding AH to-go

Naar eigen inzicht kunnen koffie to-go uitgiftepunten worden gecategoriseerd in: tankstations, kiosken/AH to-go's en overige 
(kleinere) horecazaken/uitgiftepunten. 

Vooralsnog wordt er initieel gefocust op een partnership met de AH to-go. AH to-go had 45 station-vestigingen in 2019. De 45 station-
vestigingen bedienen iets minder dan 1 miljoen klanten per week. Op jaarbasis worden er via de station-vestigingen zo'n 3,8 miljoen 
koppen koffie á €1,60 verkocht.
(3,8 miljoen x 1 kop koffie á €1,60)

SOM

Serviceable Obtainable Market
1000 gebruikers
€10.000 omzet bekers (jaar 1)
€10.600 omzet totale commissie (2 koppen koffie per week, per gebruiker)

Als startpunt wordt het realistisch geacht om een pilot te bewerkstelligen met 1 ah to-go vestiging. O.b.v. de SAM zou 1 vestiging 
gemiddeld 84.444  (3,8 miljoen gedeeld door 45) koppen koffie per jaar verkopen. De vestigingen bedienen gezamenlijk ongeveer 1 
miljoen klanten (discutabel, winkelbezoeken) per week, gedeeld door 45, is 22.222 klanten gemiddeld per vestiging, per week.  

Green Cup acht het haalbaar om in het eerste jaar 1000 Green Cup's te verkopen á €10,00 per stuk. Naar verwachting zullen deze 
1000 gebruikers gemiddeld minstens 2x per week een kop koffie halen met hun Green Cup.

Het initiële verdienmodel van Green Cup beoogt in de partnership met AH to-go €0,10 commissie te krijgen van AH to-go per 
verkochte kop koffie. Deze €0,10 bestaat uit besparing van het inkopen van wegwerpbekers, reductie in afval-stortkosten 
(wegwerpbekers) en een klein gedeelte goodwill (verkrijgen van een groener imago). 
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OVERIGE BEVINDINGEN

Bronnen

Koffieconsumptie: https://www.coffeefresh.nl/Nieuws-en-acties/Blog/26jun2018-hoeveel-koffie-drink-je-op-een-dag#:~:text=Uit%
20onderzoek%20blijkt%20dat%20Nederlanders,zijn%20wij%20toch%20enorme%20koffieleuten.

Koffieprijs: https://www.ad.nl/koken-en-eten/prijzen-thee-en-koffie-flink-omhoog-in-lunchrooms~a0fc041a/?referrer=https%3A%2F%
2Fwww.google.com%2F#:~:text=De%20Caf%C3%A9Krant%20baseerde%20zich%20bij,nog%20geen%20twee%20procent%20was.

Leeftijden: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461BEV/table?fromstatweb

AH to-go: https://www.rtlnieuws.nl/economie/business/artikel/4921321/ah-go-bestaat-20-jaar-general-manager-peter-hoekstra

https://www.coffeefresh.nl/Nieuws-en-acties/Blog/26jun2018-hoeveel-koffie-drink-je-op-een-dag#:~:text=Uit%20onderzoek%20blijkt%20dat%20Nederlanders,zijn%20wij%20toch%20enorme%20koffieleuten.
https://www.coffeefresh.nl/Nieuws-en-acties/Blog/26jun2018-hoeveel-koffie-drink-je-op-een-dag#:~:text=Uit%20onderzoek%20blijkt%20dat%20Nederlanders,zijn%20wij%20toch%20enorme%20koffieleuten.
https://www.ad.nl/koken-en-eten/prijzen-thee-en-koffie-flink-omhoog-in-lunchrooms~a0fc041a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#:~:text=De%20Caf%C3%A9Krant%20baseerde%20zich%20bij,nog%20geen%20twee%20procent%20was.
https://www.ad.nl/koken-en-eten/prijzen-thee-en-koffie-flink-omhoog-in-lunchrooms~a0fc041a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#:~:text=De%20Caf%C3%A9Krant%20baseerde%20zich%20bij,nog%20geen%20twee%20procent%20was.
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461BEV/table?fromstatweb
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461BEV/table?fromstatweb
https://www.rtlnieuws.nl/economie/business/artikel/4921321/ah-go-bestaat-20-jaar-general-manager-peter-hoekstra
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HOOFDSTUK 4: COMPETITIVE EDGE

CONCURRENTEN
Concurrent 1 (Bio based disposable cups)
Concurrent 2 (Soortgelijke thermobeker)
Concurrent 3 (Relatiegeschenk plastic beker)

CRITERIA
Milieuvriendelijkheid
Goed recyclebaar
Aantrekkelijke prijs
Goede kwaliteit
Gebruiksgemak
Warmhoud-tijd
Lekdichtheid
Design
Duurzaam op lange termijn

Mijn score
Concurrent 1 (Bio based disposable cups)
Concurrent 2 (Soortgelijke thermobeker)
Concurrent 3 (Relatiegeschenk plastic beker)

Figuur 3: Hoofdstuk 4: Competitive edge - Blue ocean graph

ANALYSEREN

Wij geloven dat de Green Cup zich kan onderscheiden van de concurrentie dankzij de kwaliteit. Dit uit zich in de langste warmhoud-
tijd en lekdichtheid (getest) ten opzichte van de zojuist genoemde concurrenten. Daarnaast heeft onze beker een stijlvol uiterlijk dat 
past bij de frisse, out-going gaande doelgroep. Onze beker is modulair ontworpen zodat de plastic buitenkant los kan worden 
gemaakt van de metalen binnenkant. Dit moet bij het uiteindelijk (levensverwachting product +/-3 jaar bij intensief gebruik) 
weggooien van de beker wel handmatig worden gescheiden. Het grootste nadeel van onze beker ten opzichte van de veelgebruikte 
wegwerpbekers is het gebruiksgemak. Onze beker moet door de gebruiken op den duur vaker worden schoongemaakt. We 
verwachten dat dit een kwestie van tijd en gewenning is van de gebruiker tot dat dit volledig wordt geaccepteerd. 
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HOOFDSTUK 5: GROWTH

PIRATE METRICS

Wat? Hoe? Q1 Q2 Q3 Q4 2

Awareness Aantal winkelbezoeken Promotie banner in AH 
to go

264000 264000 264000 264000

Acquisition Websitebezoekers 
(homepage)

Google analytics 2000 3200 +60% 8000  +150% 24000  +200%

Activation Bekijken 
productaanbod

Webshop analytics 1500 2000  +33,3% 6000  +200% 18000  +200%

Revenue Aanschaf Green Cup Webshop analytics 50 100  +100% 250  +150% 600  +140%

Retention Terugkerende 
bezoekers

Webshop analytics 2 5  +150% 10  +100% 25  +150%

Referral Aanbeveling via 
'friendscode'

Google Analytics 20 50  +150% 75 +50% 125  +66,7%

KEY FIGURES

Q1
Conversion
2,5%

Contact
0,758%

Interaction
75%

Customer
3,33%

Recurring customer
4%

Ambassadors
40%

Q2
Conversion
3,12%

Contact
1,21%

Interaction
62,5%

Customer
5%

Recurring customer
5%

Ambassadors
50%

Q3
Conversion
3,12%

Contact
3,03%

Interaction
75%

Customer
4,17%

Recurring customer
4%

Ambassadors
30%

Q4
Conversion
2,5%

Contact
9,09%

Interaction
75%

Customer
3,33%

Recurring customer
4,17%

Ambassadors
20,8%
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HOOFDSTUK 6: FINANCIALS

OMZETSTROMEN

Verkoop Green Cups
Commissie per kop koffie

Figuur 4: Hoofdstuk 6: Financials - Omzetstromen

Wat zijn de bronnen van jouw omzet?
Verkoop 
Green Cups

Commissie 
per kop koffie

Voor hoeveel procent van de totale inkomsten zorgt deze bron? 49 51

KOSTENSTRUCTUUR

inkoop
Marketing
Verzending

Figuur 5: Hoofdstuk 6: Financials - Kostenstructuur
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Waar geef je geld aan uit? inkoop Marketing Verzending

Voor hoeveel procent van de totale uitgaven zorgt deze kostenpost? 50 20 10

KLANTGROEI

Figuur 6: Hoofdstuk 6: Financials - Klantgroei

Maand
Maand
1

Maand
2

Maand
3

Maand
4

Maand
5

Maand
6

Maand
7

Maand
8

Maand
9

Maand
10

Maand
11

Maand
12

Aantal klanten 25 15 10 30 30 40 50 90 110 125 200 275

CASHFLOW

Figuur 7: Hoofdstuk 6: Financials - Cashflow
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Maand
Maand
1

Maand
2

Maand
3

Maand
4

Maand
5

Maand
6

Maand
7

Maand
8

Maand
9

Maand
10

Maand
11

Maand
12

Hoeveel geld heb 
je aan het begin 
van de maand?

0 50 80 100 160 220 300 400 580 800 1.050 1.450

Hoeveel geld ga je 
verdienen deze 
maand? (zie 
omzetstromen)

250 150 100 300 300 400 500 900 1.100 1.250 2.000 2.750

Hoeveel 
investeringen ga 
je krijgen deze 
maand?

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoeveel geld ga je 
uitgeven deze 
maand? (zie 
kostenstructuur)

200 120 80 240 240 320 400 720 880 1.000 1.600 2.200

Geld aan het 
einde van de 
maand

€ 50 € 80 € 100 € 160 € 220 € 300 € 400 € 580 € 800 € 1.050 € 1.450 € 2.000

OVERIGE BEVINDINGEN

De opstartkosten voor de beker, inclusief chip (om punten te sparen) en bijbehorende app (om punten te besteden) zijn begroot op 
€25.000. Dit bedrag financieren wij zelf vanuit eigen spaargeld en rentevrije leningen van vrienden en familie. 

De commissies (á €0,10) per gebruik van de beker worden aan het eind van het jaar verrekend met de AH to-go partner vestiging. 
Zoals genoemd bij de Marktomvang wordt dit naar verwachten zo'n €10.600 na het eerste jaar. 

APPENDIX

Bestand: geen bestand toegevoegd
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HOOFDSTUK 7: STRATEGY

AMBITION

PURPOSE

Onze huidige samenleving heeft al jaren lang een zeer milieuonvriendelijke wegwerpcultuur in stand gehouden. Om een positieve 
impact te maken op onze aarde, en dus leefomgeving moeten de single-use producten compleet worden uitgefaseerd. Wij beginnen 
met de wegwerp koffiebeker. 

MISSIE

Onze missie is het compleet elimineren van single-use koffiebekers. 

VISIE

Over 5 jaar kan iedereen in Nederland zijn Green Cup bij alle AH to-go vestigingen en alle BP tankstations in Nederland gebruiken. 

100 DAGEN PLAN

Op dit moment is het product reeds ontworpen en hoeft het slechts nog geproduceerd te worden. De producerende partner is klaar 
om van start te gaan. Echter, wij hebben nog een startkapitaal (€50.000) nodig om de eerste batch (1000 stuks) te kunnen 
produceren. Dit bedrag gaan wij aanvragen bij startup accelerator Novel-T in de vorm van een TOP-lening. Daarnaast zullen wij z.s.m. 
proberen lid te worden van Incubase, de incubator van Universiteit van Twente, om gebruik te maken van hun kantoor, netwerk en 
coaches. 

Er wordt gepoogd een eerste pilot te plannen. De eerste twee maanden zullen naar verwachting voornamelijk bestaan uit 
formaliteiten om van start te kunnen gaan, de derde maand start de productie. Een strokenplanning wordt z.s.m. bijgevoegd voor de 
eerste 100 dagen. 

Hieronder is het eerste ontwerp bijgevoegd.
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HOOFDSTUK 8: ASSESSMENT

EIND-ASSESSMENT

Figuur 8: Check - Eind-assessment
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GEC MATRIX

Figuur 9: GEC Matrix - Eind-assessment

Kengetal van checkmoment Score

Gilles Meijer - Golden Egg Check %55

Anna - Golden Egg Check & Launch Platform %81

Yair Sharon - Golden Egg Check & Launch Platform %52

Value proposition 71%

Market 89%

Team 42%

Competitive edge 37%

Growth 70%

Financials 59%

Strategy 70%

 ScoreLaunchPlatform Assessment 62%

CHECK VAN GILLES MEIJER

Vraag Antwoord Feedback

De onderneming biedt een oplossing 
voor een pijnlijk probleem of sterke 
behoefte van de klant

Enigszins 
aanwezig

De waardepropositie is duidelijk en 
overtuigend

Volledig 
aanwezig
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De onderneming kan marktvraag 
aantonen

Enigszins 
aanwezig

De onderneming heeft een duidelijke 
doelmarkt gedefinieerd

Volledig 
aanwezig

De adresseerbare doelmarkt is groot
Volledig 
aanwezig

De doelmarkt heeft een grote 
groeipotentie

Volledig 
aanwezig

Het team heeft veel domeinkennis en 
relevante eerdere ervaring

Niet aanwezig

Het team is volledig gecommitteerd 
aan de onderneming

Volledig 
aanwezig

Alle relevante expertisegebieden zijn 
aanwezig in het team

Enigszins 
aanwezig

De waardepropositie is superieur aan 
die van concurrenten

Enigszins 
aanwezig

De onderneming kan de 
waardepropositie beschermen tegen 
concurrenten

Enigszins 
aanwezig

De onderneming is in staat om een 
aantrekkelijke positie in de 
waardeketen te verkrijgen

Enigszins 
aanwezig

De onderneming heeft een grote 
groeipotentie

Volledig 
aanwezig

De onderneming heeft internationale 
potentie

Enigszins 
aanwezig

Het business model is schaalbaar
Enigszins 
aanwezig

De financials zijn geloofwaardig en 
onderbouwd door middel van 
aannames

Enigszins 
aanwezig

De financiële vooruitzichten van de 
onderneming zijn aantrekkelijk

Enigszins 
aanwezig

Is het bedrijf aantrekkelijk voor 
investeerders?

Enigszins 
aanwezig

Het team heeft de juiste ambitie, 
visie en mentaliteit

Volledig 
aanwezig

Er is een goede (go-to-market) 
strategie en het team is in staat om 
deze uitvoeren

Enigszins 
aanwezig

Het team is in staat om de 
belangrijkste risico's te identificeren 
en te managen

Enigszins 
aanwezig
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Algemene opmerkingen en 
belangrijkste punten

CHECK VAN ANNA

Vraag Antwoord Feedback

De onderneming biedt een oplossing 
voor een pijnlijk probleem of sterke 
behoefte van de klant

Volledig 
aanwezig

De waardepropositie is duidelijk en 
overtuigend

Volledig 
aanwezig

De onderneming kan marktvraag 
aantonen

Volledig 
aanwezig

De onderneming heeft een duidelijke 
doelmarkt gedefinieerd

Enigszins 
aanwezig

De adresseerbare doelmarkt is groot
Volledig 
aanwezig

De doelmarkt heeft een grote 
groeipotentie

Volledig 
aanwezig

Het team heeft veel domeinkennis en 
relevante eerdere ervaring

Enigszins 
aanwezig

Het team is volledig gecommitteerd 
aan de onderneming

Volledig 
aanwezig

Alle relevante expertisegebieden zijn 
aanwezig in het team

Enigszins 
aanwezig

De waardepropositie is superieur aan 
die van concurrenten

Enigszins 
aanwezig

De onderneming kan de 
waardepropositie beschermen tegen 
concurrenten

Enigszins 
aanwezig

De onderneming is in staat om een 
aantrekkelijke positie in de 
waardeketen te verkrijgen

Volledig 
aanwezig

De onderneming heeft een grote 
groeipotentie

Volledig 
aanwezig

De onderneming heeft internationale 
potentie

Volledig 
aanwezig

Het business model is schaalbaar
Volledig 
aanwezig

De financials zijn geloofwaardig en 
onderbouwd door middel van 
aannames

Enigszins 
aanwezig

De financiële vooruitzichten van de 
onderneming zijn aantrekkelijk

Volledig 
aanwezig
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Is het bedrijf aantrekkelijk voor 
investeerders?

Volledig 
aanwezig

Het team heeft de juiste ambitie, 
visie en mentaliteit

Volledig 
aanwezig

Er is een goede (go-to-market) 
strategie en het team is in staat om 
deze uitvoeren

Enigszins 
aanwezig

Het team is in staat om de 
belangrijkste risico's te identificeren 
en te managen

Volledig 
aanwezig

Algemene opmerkingen en 
belangrijkste punten

CHECK VAN YAIR SHARON

Vraag Antwoord Feedback

De onderneming biedt een oplossing 
voor een pijnlijk probleem of sterke 
behoefte van de klant

Enigszins 
aanwezig

Het product draagt zeker bij aan het verminderen van ongemakken 
van de gebruiker. Echter, de reeds bestaande oplossing (de 
wegwerpbeker) is al lang geaccepteerd en voldoet voor velen aan de 
basis behoeften. Hierdoor is de Green Cup zeker een 'nice to have' 
maar geen 'need to have'.

De waardepropositie is duidelijk en 
overtuigend

Volledig 
aanwezig

Duidelijke waardepropositie voor zowel de gebruiker als de betrokken 
stakeholders. Minder zwerfafval rondom de uitgiftepunten, het milieu 
profiteert en de gebruiker heeft een incentive om het te blijven 
gebruiken.

De onderneming kan marktvraag 
aantonen

Enigszins 
aanwezig

De ondernemer heeft in tussentijdse gesprekken laten vallen dat zij in 
contact zijn met een paar vestigingen die open staan voor een pilot, dit 
zegt nog niet zo veel over de bereidwilligheid van de uiteindelijke 
gebruiker, maar het vergroot wel de kans op succes via hun distributie.

De onderneming heeft een duidelijke 
doelmarkt gedefinieerd

Volledig 
aanwezig

De ondernemer focust zich in eerste instantie op forenzen. Dit is een 
duidelijke doelgroep die vooral geografisch goed in kaart is te brengen. 
De marktanalyse toont een voorzichtige schatting van het potentieel 
aantal eerste gebruikers.

De adresseerbare doelmarkt is groot
Volledig 
aanwezig

Op basis van de aangeleverde cijfers en eigen inzicht kan worden 
geconcludeerd dat de doelmarkt groot genoeg is om een rendabel 
businessmodel te bewerkstelligen.

De doelmarkt heeft een grote 
groeipotentie

Enigszins 
aanwezig

Er is voldoende groei in de huidige doelmarkt om de eerste paar jaar 
op te focussen. Naar verwachting zal de continue aanwas van 
potentieel nieuwe gebruikers (jongeren die net beginnen met veel 
onderweg te zijn voor studie of werk) zorgen voor een gezonde groei.

Het team heeft veel domeinkennis en 
relevante eerdere ervaring

Niet aanwezig

Het team heeft geen productontwerper in huis, dit wordt uitbesteed. 
Daarnaast bestaat het team uit studenten waarvan dit de eerste 
poging is tot ondernemerschap.
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Het team is volledig gecommitteerd 
aan de onderneming

Enigszins 
aanwezig

Het gehele team heeft aangegeven zich hier na hun studie volledig op 
te willen richten, onder voorbehoud dat het na het eerste jaar enige 
tekenen van succes heeft vertoond.

Alle relevante expertisegebieden zijn 
aanwezig in het team

Enigszins 
aanwezig

Betreft de algemene bedrijfsvoering en marketing wel, productontwerp 
niet, maar dit wordt uitbesteed, wat geen ramp hoeft te zijn. Als het 
product eenmaal goed is ontworpen kunnen zij hopelijk de eerste fase 
overbruggen.

De waardepropositie is superieur aan 
die van concurrenten

Enigszins 
aanwezig

Betreft het design, kwaliteit, lekdichtheid en warmhoud-tijd blinkt dit 
product uit ten opzichte van de concurrentie. Wel is dit product in 
eerste instantie wat duurder bij de aanschaf dan het huidige aanbod.

De onderneming kan de 
waardepropositie beschermen tegen 
concurrenten

Niet aanwezig

Het principe is moeilijk tot niet te beschermen, dus concurrentie zal 
vanzelf ontstaan. Op dit moment is het verdedigbaar 
concurrentievoordeel erg laag. Mocht dit team er voor kiezen om de 
beker innovatief te maken d.m.v. een (betaal/spaar chip) in de beker, 
kan het zich zeker onderscheiden van andere aanbieders wanneer dit 
gepaard gaat met een uniek design en eventueel zelfs een patent.

De onderneming is in staat om een 
aantrekkelijke positie in de 
waardeketen te verkrijgen

Enigszins 
aanwezig

Het nieuwe product is makkelijk te adopteren door de distributeurs (to-
go winkels). Het enige probleem kan zijn dat er lopende contracten zijn 
over de koffie voorzieningen zoals de wegwerpbekers en toebehoren, 
die vooralsnog ook altijd aan de distributeurs werden verkocht door 
externe partijen (nog onduidelijk of dit het geval is). Als het team het 
voor elkaar krijgt om bij de genoemde partners in de schappen te 
komen, is er zeker een aantrekkelijke positie in de waardeketen.

De onderneming heeft een grote 
groeipotentie

Enigszins 
aanwezig

De doelmarkt is op zich al heel groot, dus de onderneming kan genoeg 
groeien om op termijn succesvol te worden. De continue aanwas van 
forenzen waarborgt deze groei. Daarnaast kan er in de toekomst 
worden gekeken naar oplossingen binnen kantoren of andere situaties 
waar deze beker van dienst kan zijn.

De onderneming heeft internationale 
potentie

Volledig 
aanwezig

Dit concept is heel gemakkelijk te reproduceren in het buitenland, 
zelfde problemen, zelfde stakeholders, zelfde oplossing.

Het business model is schaalbaar
Enigszins 
aanwezig

Zeer schaalbaar in de zin van het vinden van meerdere distributeurs 
(to-go vestigingen en andere locaties). Hier zit uiteindelijk wel een 
limiet aan. Daarnaast verkoopt het bedrijf doorgaans 1 product aan 1 
gebruiker, dus daar valt niet veel te schalen. Desalniettemin wordt de 
schaalbaarheid middels distributiepunten zeker hoog genoeg geacht.

De financials zijn geloofwaardig en 
onderbouwd door middel van 
aannames

Enigszins 
aanwezig

De financials zijn duidelijk beargumenteerd. Of het realistisch is en zo 
zal verlopen is onwaarschijnlijk, maar dat is in deze fase überhaupt 
heel lastig te voorspellen. Er is in ieder geval enigszins over nagedacht.

De financiële vooruitzichten van de 
onderneming zijn aantrekkelijk

Volledig 
aanwezig

Zeker op langere termijn wanneer er steeds meer gebruikers bijkomen. 
Vooral de commissie zal op de lange termijn het meest lucratief zijn.
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Is het bedrijf aantrekkelijk voor 
investeerders?

Enigszins 
aanwezig

Qua businesscase en verdienmodel redelijk aantrekkelijk. Het team 
heeft overigens nergens aangegeven hier op dit moment naar op zoek 
te zijn, dus vooralsnog niet.

Het team heeft de juiste ambitie, 
visie en mentaliteit

Volledig 
aanwezig

Het team is gedreven en heeft een duidelijke (impact-gedreven) visie. 
Gedurende het LaunchPlatform programma hebben zij netjes 
gecommuniceerd, stonden zij open voor feedback en hebben 
uiteindelijk een mooie propositie afgeleverd.

Er is een goede (go-to-market) 
strategie en het team is in staat om 
deze uitvoeren

Enigszins 
aanwezig

Het team heeft een duidelijk stappenplan om de markt te benaderen 
en is hier op de achtergrond al mee bezig. Of het financieel gaat lukken 
is nu nog te vroeg om aan te geven.

Het team is in staat om de 
belangrijkste risico's te identificeren 
en te managen

Enigszins 
aanwezig

Het team is zich bewust van de risico's maar dit wordt verzacht omdat 
zij op dit moment nog studenten zijn, dus 'niet heel veel' te verliezen 
hebben. Op langere termijn veranderen de risico's natuurlijk, maar zo 
ver is het nog niet.

Algemene opmerkingen en 
belangrijkste punten

De samenwerking met het Green Cup team hebben wij als zeer prettig ervaren. Het team is 
gemotiveerd, communiceerde netjes en vloog door de video's en opdrachten heen. Wij 
geloven zeker dat dit businessconcept kans van slagen heeft, mits zij de distributeurs 
bereidwillig krijgen om mee te werken. Wij wensen het Green Cup team heel veel succes!
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DISCLAIMER

Dit document is gegenereerd met Golden Egg Check software. Het document blijft eigendom van Green Cup en moet op verzoek 
direct worden geretourneerd door de lezer. Het document bevat vertrouwelijke informatie die niet verspreid mag worden aan een 
andere partij dan de lezer.

Dit document is primair gemaakt voor interne doeleinden, maar kan ook voor informatieve doeleinden worden gebruikt om 
geïnteresseerde externe partijen te ondersteunen bij het maken van hun eigen evaluatie voor wat betreft (investerings)kansen die de 
business case biedt. In alle gevallen zullen, geïnteresseerde partijen, naast andere dingen, hun eigen onderzoek en analyse moeten 
uitvoeren voor wat betreft de aantrekkelijkheid van en informatie over de investeringsmogelijkheid zoals geschetst in dit document.

Dit document geeft de teamleden en direct betrokkenen van Green Cup richting met betrekking tot sales, marketing, operationele en 
financiële prioriteiten en activiteiten. Alle informatie is naar beste weten vervaardigd door de teamleden, hun coaches en adviseurs. 
Gaandeweg kan deze informatie en de daarop gebaseerde inzichten en prognoses echter wijzigen.

Ondanks de hoge mate van zorgvuldigheid bij het vervaardigen van dit document, kan Green Cup, haar adviseurs en Golden Egg 
Check niet verantwoordelijk gehouden worden voor de correctheid en compleetheid van de informatie die wordt gepresenteerd dan 
wel het gebruik van deze informatie.
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