Delft, November 2017

Somnox op Kickstarter
Leuk dat je ons hebt gevonden!
Somnox is een bedrijf met als missie om mensen wereldwijd beter te laten slapen. Op basis van
uitgebreid onderzoek hebben we een oplossing gevonden voor slapeloosheid: een slaaprobot.
Hiermee willen we insomnia de wereld uit helpen.
Met ons team van engineers, onderzoekers, slaap-enthousiastelingen, marketeers en ervaren
ondernemers werken we aan een slaaprevolutie. In het afgelopen jaar hebben we veel onderzoek
gelezen over stress-gerelateerde slaapproblemen en de effecten van ademhaling, geluiden en
geborgenheid hierop. Vanuit hier zijn onze eerste prototypes ontstaan die vervolgens uitgebreid zijn
getest en verbetert.
Nu zijn we klaar voor productie en hebben we alleen nog jouw steun nodig om ‘s werelds eerste
slaaprobots bij mensen in bed te plaatsen. Wil je weten op welke manieren je allemaal kan bijdragen,
kijk onderaan dit document voor de opties. Hieronder meer informatie over ons en over onze
slaaprobot.

Ons verhaal
Waar is het allemaal begonnen?

Wij (Job, Julian, Stijn en Wouter) hebben elkaar
ontmoet bij een minor robotica aan de
technische universiteit Delft. Met verschillende
achtergronden (informatica, industrieel
ontwerpen en werktuigbouwkunde) gingen we
aan de slag om een oplossing te vinden voor
een probleem wat we bij veel vrienden en
familie zagen: slecht slapen. H ier hebben we
het idee voor de Somnox slaaprobot bedacht en
ons eerste prototype gemaakt. Door het
enthousiasme van onszelf en de mensen om
ons heen besloten we naast onze studie verder
te werken aan ons project. Op 26 oktober 2016
was het zover: we begonnen als Somnox ons
eigen bedrijf om onze missie te volbrengen: 100.000 mensen helpen beter te slapen in 2025.
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Wat is er allemaal gebeurd?

Sinds de oprichting in 2016 is er veel gebeurd:
- We hebben meerdere prototypes ontwikkeld die bij meer dan 75 mensen
in bed hebben gelegen om te testen
- Ons team is uitgebreid van 4 naar 14 man
- We hebben Auping aan ons kunnen binden als partner
- We hebben meerdere prijzen gewonnen, waaronder de Philips Innovation
Awards en EIT Health Launchlab
- Er zijn honderden verbeteringen aangebracht aan de Somnox slaaprobot
om hem steeds beter te laten functioneren

Waar staan we nu?

Nu is het tijd voor de volgende stap: Somnox produceren en zorgen dat hij permanent bij mensen thuis
kan liggen om voor een goede nachtrust te zorgen. Het geld dat we nodig hebben om deze droom uit
te laten komen willen we ophalen d.m.v. een crowdfunding campagne. Om dit te laten slagen zijn we
druk bezig met de promotie van Somnox via onze website, email, social media en de grote media.
Waarschijnlijk heb je ons al een of een aantal keer langs zien komen en zal dat nog wel een keer
gebeuren. Hopelijk kunnen we rekenen op je steun in onze missie!
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De werking
Wat is de Somnox slaaprobot?

Somnox is een robotkussen dat mensen helpt in slaap te vallen. 1 op de 5 mensen slaapt slecht als
gevolg van stress of angst. De Somnox slaaprobot werkt rustgevend voor lichaam en geest waardoor
je rustiger wordt en sneller in slaap valt. Zowel bij het inslapen als wanneer je ’s nachts wakker wordt.
Slaap is essentieel om je dag vol energie te starten. Somnox draagt hieraan bij door voor een goede
nachtrust te zorgen en je op het juiste moment wakker te maken met beweging en geluiden.

Hoe werkt het?
Ademregulatie
Somnox de slaaprobot is de eerste van zijn soort en helpt gebruikers in slaap te vallen door een
ademhaling te simuleren. Omdat je eigen ademhaling zich op een natuurlijke manier aanpast aan een
ander ademhalingsritme, is Somnox in staat jouw ademhaling tot rust te brengen. Dit maakt je meer
ontspannen, wat het makkelijker maakt om in slaap te vallen. Daarnaast werkt Somnox als een extern
punt om op te focussen als je in bed ligt. Doordat je hier automatisch je aandacht op richt, kun je je
hoofd leegmaken door overbodige gedachtes en stress uit te bannen.

Geluiden
Met het gebruik van geluiden zoals een begeleide meditatie of een hartslag helpt Somnox je in slaap te
vallen. Ook kun je je eigen geluiden erop zetten. Deze geluiden gaan vanzelf zachter en worden op
termijn gestopt zodat je niet gestoord wordt tijdens het slapen.

Comfort
Onze partner Koninklijke Auping heeft ons geholpen met het design en zo zijn we tot een ontwerp
gekomen dat optimaal comfort bied aan de gebruiker. We maken gebruik van Auping’s zachte
materialen en bewezen ergonomisch vormen.

Werkt Somnox ook bij slaapapneu?

Waarschijnlijk niet, wij hebben geen onderzoek gedaan dat ondersteunt dat Somnox helpt bij het
verhelpen van apneu. Het werkt wel door de ademhaling te beïnvloeden, maar niet met het doel
slaapapneu tegen te gaan.
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Praktisch
Hoeveel kost Somnox?

Als Somnox verkocht gaat worden in de winkel, zal de prijs 589,- euro zijn. Echter, de crowdfunding
campagne zal dienen als voorverkoop. Hierbij kost de slaaprobot 449,- euro. Ben je er als allereerste
bij op 14 november om 11 uur? De eerste 100 robots zullen slechts 349,- euro kosten.

Is hij te wassen?

Ja, hij kan makkelijk gewassen worden. De hoes kan van de slaaprobot worden gehaald en gewassen
op 60 graden Celsius. Zo blijft het hygiënisch om ermee te slapen.

Zijn er verschillende maten?

Nee, in het begin zal er maar 1 maat beschikbaar zijn. Uit de resultaten van onze testen blijkt dat de
meeste mensen deze maat ideaal vonden.
In de toekomst zullen we de Somnox slaaprobot wel in verschillende maten en gewichten op de markt
brengen.

Is technologie in de slaapkamer schadelijk?

Dit ligt aan de technologie waar je over praat. Uit studies is gebleken dat blauw licht een negatieve
impact heeft op je biologische klok. Daardoor zijn telefoons, tv’s en al het andere met een
beeldscherm vaak schadelijk voor je nachtrust.
Doordat de Somnox slaaprobot geen beeldscherm heeft, zendt hij dit blauwe licht niet uit.

En mijn partner dan?

Je zou Somnox moeten zien als een uitbreiding van het gezien, een baby die bij de ouders in bed ligt.
Vaak valt een van de twee eerder in slaap dan de ander. Degene met slaapproblemen zou dan op dat
moment de Somnox slaaprobot erbij kunnen pakken om ook in slaap te vallen. Of je knuffelt gezellig
met z’n 3en.
We hebben Somnox ook getest bij koppel en ook hier kregen we positieve reacties. Somnox de
slaaprobot is dus niet alleen voor singles!

Kan ik Somnox testen voor ik hem aanschaf?

We hebben veel testen gedaan met testslapers. Dit zullen we blijven doen en zullen hiervoor een
oproep doen via onze nieuwsbrief. Let op: deze lijst is al erg vol, de kans dat je kan testen is daardoor
erg klein.
Daarnaast, als je Somnox koopt in de voorverkoop, bijvoorbeeld tijdens de crowdfunding campagne,
dan kun je gebruik maken van onze 30 nachten niet goed, geld terug regeling. Zo kun je eerst kijken of
Somnox echt voor jou werkt.
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Crowdfunding en Kickstarter
Wat is Kickstarter/crowdfunding?

Crowdfunding is een relatief nieuwe manier om een project of bedrijf gefinancierd te krijgen. Waar de
geldschieters eerst vaak banken, overheden of investeringsmaatschappijen waren, is nu het grote
publiek (=de crowd) vaak een bron van financiering. In plaats van een klein aantal investeerders dat elk
een zeer grote investering doet, gaat crowdfunding uit van het omgekeerde: veel mensen geven een
relatief klein bedrag.
Deze mensen worden bereikt en kunnen geld doneren/investeren op het internet via een
crowdfundingplatform. Kickstarter is een van de bekendste van dit soort platforms.

Waarom een crowdfunding campagne?

Na veel onderzoek en testen is Somnox toe aan een nieuwe stap. Om onze missie om 100.000
mensen te helpen met een goede nachtrust te bereiken willen we de Somnox slaaprobot nu in
productie nemen. Hiervoor hebben we financiering nodig voor de productielijn.
Daarnaast willen we met de crowdfundingcampagne mensen in staat stellen de Somnox slaaprobot al
te bestellen in de voorverkoop. Hierdoor weten zij zeker dat ze hem als eerste hebben en weten wij dat
mensen ons product willen hebben. Voor ons is het daarom ook een belangrijke test.

Wanneer start de crowdfunding campagne?

Op 14 november om 11:00 uur. Als je er als eerste bij bent krijg je een vroege vogel korting, bovenop
de voorverkoopkorting die op alle Somnox slaaprobots zit tijdens de crowdfunding campagne.

Hoeveel kost Somnox?

Als Somnox verkocht gaat worden in de winkel, zal de prijs 589,- euro zijn. Echter, de crowdfunding
campagne zal dienen als voorverkoop. Hierbij kost de slaaprobot 449,- euro. Ben je er als allereerste
bij op 14 november, dan is hij zelfs maar 349,- euro.

Als ik de Somnox slaaprobot bestel, wanneer heb ik hem dan?

Zodra we genoeg geld hebben opgehaald zullen wij starten met het productieproces opzetten. Dit zal
6-9 maanden duren: we verwachten dat hij in de zomer van 2018 bij je in bed zal liggen.
Voor degenen die Somnox cadeau willen doen tijdens bijvoorbeeld kerst of sinterklaas hebben we een
speciale cadeau editie, “Somnox as a gift”. Hierbij krijg je een cadeauvoucher zodat je niet met lege
handen staat.

Ik wil Somnox steunen op Kickstarter: hoe doe ik dit?
Stap 1
Ga op of na 14 november 11:00 uur naar www.somnox.nl en klik op het icoontje van Kickstarter. Dit
brengt je naar onze crowdfunding pagina.
Stap 2
Klik op de knop “Back this project” en kies een van de verschillende opties om Somnox te steunen.
Voer het bedrag in en klik op “Continue”.
Stap 3
Voer een emailadres in, verbind met Facebook of log in op Kickstarter om verder te gaan.
Stap 4
Voer creditcardgegevens in om de transactie te voltooien. NB: er wordt pas geld afgeschreven als het
volledige bedrag is opgehaald. Gebeurd dit niet, dan wordt er van niemand geld afgeschreven. Het is
alles of niets.
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Ik heb geen creditcard: wat nu?

Op Kickstarter heb je een creditcard nodig om een project te steunen. Heb je geen creditcard, dan zijn
er een aantal dingen die je kunt doen:
1.

Gebruik de creditcard van iemand die je kent;

2. Vraag een virtuele creditcard aan:
Het is mogelijk om een tijdelijk creditcardnummer aan te vragen dat direct online gebruikt kan worden.
Voor dit doel is de Virtual card van pay2d mogelijk: https://pay2d.nl/products/virtual/.
Na registratie is het mogelijk met een bankoverschrijving of iDEAL geld op de virtuele creditcard te
zetten. Dit kost respectievelijk 1 of 2 euro. Vervolgens kunnen de gegevens van de virtuele creditcard
gebruikt worden bij de betaling van Kickstarter.
Mocht het volledige bedrag niet gehaald worden en dus geen geld afgeschreven worden, dan kan het
geld op de virtuele creditcard teruggestort worden op de oorspronkelijke rekening. Nadeel: er kan
maximaal 300 euro per dag op de creditcard worden bijgeschreven en 500 per week. Zorg dus dat je
dit op tijd regelt.
De mywirecard heeft een grotere limiet. Echter, deze is alleen op te laden via een bankoverschrijving
(geen iDEAL). http://www.mywirecard.com/en/mastercard.html
Meer informatie over virtuele creditcards is te vinden op:
https://www.alleszondercreditcard.nl/virtuele-creditcard/
3. Is dit allemaal niet mogelijk, neem contact met ons op via support@somnox.nl

Op welke manieren kan ik bijdragen?

Op Kickstarter kun je op meerdere manieren bijdragen. Dit kan bijvoorbeeld door Somnox te bestellen,
of, voor minder geld, Somsocks te bestellen of een losse bijdrage te leveren. Hieronder de
verschillende opties en wat je ervoor terug krijgt:
€1,- of meer: onze eeuwige dank. Je komt op onze lijst op kantoor en website waarin iedereen die ons
steunt wordt opgenomen.
€15,- of meer: Somsocks, heerlijke sokken om altijd met warme voeten te kunnen slapen.
€50,- of meer: de Somnox pyjama
€349,- of meer: de Somnox slaaprobot met vroege vogel korting. LET OP: hiervan zijn slechts 100
exemplaren beschikbaar, dus wees er op tijd bij.
€449,- of meer: de Somnox slaaprobot. Via deze weg kan je de slaaprobot voorbestellen. Hiermee ben
je goedkoper uit dan hem later in de winkel kopen, dan zal hij €589,- kosten.
€599,- of meer: de speciale editie van de Somnox slaaprobot. Je krijgt een gepersonaliseerde
slaaprobot plus een paar Somsocks. LET OP: alleen beschikbaar op Kickstarter.
€799,- of meer: 2 Somnox slaaprobots. Kan je allebei de slaap niet vatten, bestel er twee voor
gereduceerd tarief.
€1899,- of meer: 5 Somnox slaaprobots. Voor als je onze slaaprobot als relatiegeschenk of op een
andere manier voor je bedrijf wil gebruiken.
€5000,- of meer: ontmoet de oprichters. We verzorgen je reis naar ons hoofdkantoor, een rondleiding
en een etentje. Bovendien krijg je je eigen speciale editie van de Somnox slaaprobot.
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Contact

Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

Molengraaffsingel 12, 2629 JD Delft
06 82421037
info@somnox.nl
https://www.somnox.nl
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