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Det här är en
Neobank
En Neobank är helt digital, där kunderna
själva administrerar allt i ett webb/app
gränssnitt.
Neobankerna kommer att förändra de traditionella bankaffären, med hjälp av smarta
ekonomiappar med gratis virtuella betalkort. En neobank är en 100% digital bank som oftast
ger en mer användarvänlig upplevelse än de traditionella bankerna. Idag existerar enskilda
digitala banktjänster likt PayPal, Klarna och andra nichade banker. Nu ﬁnns neobanker med
mål att bli digitala fullservicebanker.

Vilka ligger bakom de ﬂesta Neobankerna?
Det är i princip enbart de stora Venture Capital (VC) bolagen som äger och ﬁnansierar de
ﬂesta n eobankerna. Planen har varit enkel. Bolagen har skapat ett urval av säkra
användarvänliga digitala banktjänster, som bankkort kopplade till Visa/Mastercard. Sedan
har de genom stora reklamkampanjer attraherat många nya kunder. Trots att planen är enkel
och har fungerat, har det krävts stora investeringar för genomförandet. Nedan på sidan 4
visas Revoluts hela investerade satsning om 900 miljoner USD för skapandet av bolaget,
där kan vi utläsa att VC bolagens investering kan ge en avkastning om minst 20 - 40 gånger
vid notering i enlighet med Revoluts VD uttalande.
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eddbees sparsamma plan mot neobank!
Trots en enkel plan krävs det större investeringar för att bygga upp en n eobank med den
vanliga strategin som bygger runt marknadsföring. Inom eddbee tänker vi annorlunda
och vi kommer att bygga vår neobanking verksamhet till en betydligt lägre kostnad.
Vår plan är mer komplex än VC bolagen men fortfarande enkel i sin utformning mot sina
mål. Till i dag har vi identiﬁerat ett ﬂertal kvalitativa plattformar med lång livslängd som vi
bygger för att nå stora volymer kunder. Några blir vi först ut med och är helt unika som
eddbee.com med vår 13 Competitions samt hur vår CopyPortfolio är utformad till
kunderna där de kan agera helt interaktivt på plattformen. Framför allt visar vi tydligt att vårt
sätt att planera och lansera våra interaktiva plattformar är en del av planen i utvecklingen av
neobanking. Det blir ett mycket kostnadseffektivt sätt för att nå ett stort antal kunder, till en
mycket lägre kostnad jämfört med andra aktörer.
En ytterligare nyckelfaktor som vi tror kommer att vara framgångsrik är att vi kommer att ge
nya medlemmar/kunder ett generöst erbjudande direkt från början. Det gör vi genom vårt
GuldMedlemskap som skapar ett stort incitament för medlemskap. Vi gör det genom att dela
ut 40% av grundarnas aktier till nya kunder. Detta sker efter kommande
noteringsemission som sker under Q4 2021.
Genom en tidig notering av bolaget ökar incitamentet till ett köp av GuldMedlemskap. Nya
kunder får aktier helt gratis, redan noterade på marknaden vid köp. Sammantaget ser vi
kundanskaffning via breda och attraktiva plattformar samt en unik marknadsföringsplan i
form av GuldMedlemskap som den rätta och kostnadseffektiva vägen mot vårt mål.

eddbee group AB (publ)
Siktar mot att bli en av flera smarta
digitala globala företag.
Vi fokuserar på den digital ekonomin,
där alla tar sin del i eddbee.

Några bekanta smarta företag inom
digital ekonomi.
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Revolut! En av de större Neobankerna.
Revolut har till idag tagit in ca 900 000 000 USD för sin verksamhet.
På nedan länkar presenteras all information om ägarnas investeringar och omsättning i bolaget Revolut.
Klicka här för mer

Klicka på respektive namn för att läsa mer om envar

Revolut investors

Index Ventures, Lakestar, Balderton Capital, DST Global,
Point Nine Capital, Ribbit Capital, Global Founders
Capital, Draper Esprit, Seedrs, Venrex Investment
Management, SeedCamp, Facebook, Crowdcube, TCV
Capital, GP BullHound, Venrex, Mastercard Start Path,
Marco Valta, Greyhound Capital, Sprints Capital, RML
CAPITAL, Loric Ventures, Andrew Nutter, Socii Capital,
Venkat Srinivasan, TSG Consumer Partners

Revoluts VD, siktar på 20 - 40 miljarder dollar värdering före en börsnotering!
Klicka här https://www.fnlondon.com

Nedan tre Neobanker, klickbara länkar för besök
1, Revolut

revolut.com

Tillgängligt: Europa, USA, Australien, Singapore, Lanserad: 2015
Londonbaserade neobank Revolut är inom den digitala banksektorn. Företaget växer snabbt inte bara i
Europa, där det redan tjänar över 30 länder utan i Amerika och Asien och Stillahavsområdet. Denna
utmanare bank har över 6 miljoner kunder och sammantaget tagit in ca 900 miljoner dollar i privata
investeringar. Bland de grundläggande funktionerna i Revolut-kontot kan du hitta push up-aviseringar,
utgiftskategorier, runda upp reservbyte och återkommande betalningar.
2. N26
26.com
Tillgängligt: Europa, USA, Lanserad: 2015
N26 är en mobilbank. De har inga fysiska grenar överhuvudtaget. Deras mobilbank-app är väl positionerad
på den europeiska marknaden, med en solid närvaro i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Nederländerna och
några få andra länder. I juli 2019 introducerade företaget också sina tjänster i USA.
2. Monzo

monzo.com

Tillgänglig: Storbritannien, USA, Lanserad: 2017
Monzo - en utmanare bank som initialt lanserades i Storbritannien och nu också tillgänglig för
amerikanska kunder. Monzo erbjuder grundläggande, plus- och affärskonton. Alla konton ger tillgång till ett
kontaktlöst Hot Coral-betalkort som är avgiftsfritt för att betala i Storbritannien och utomlands men en
avgift på 3% för varje uttag som görs utomlands över gränsen på 200 £.

Neobank - Indien

Start upp Neobank

Framtiden är Neobanking

Plattform India USA
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