
Sağlıklı yaşam platformu Bewell'e yatırım
yaparak ortak olabilirsiniz!

Kilo vermek, forma girmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak isteyen
kişilere dengeli beslenme, egzersiz ve psikoloji alanlarında koçluk yapan mobil
uygulama Bewell, online girişim ve yatırımcılık platformu fonbulucu’da çıktığı

yatırım kampanyasını sürdürüyor. Bireysel ya da kurumsal yatırımcıların herhangi
bir alt limit bulunmaksızın birkaç dakika içinde yatırım yaparak Bewell’den pay

sahibi olabileceği ve şu ana kadar 460 yatırımcının 526 bin TL pay aldığı
kampanya, 990.000 TL fon hedefiyle 06.02.2022’ye kadar devam edecek.

02.02.2022, İstanbul

Kullanıcılarına sağlıklı beslenme, egzersiz ve psikoloji alanlarında koçluk yaparak sağlıklı
yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen interaktif mobil uygulama Bewell, Türkiye’nin
yatırım ve fonlama merkezi fonbulucu güvencesiyle paya dayalı kitle fonlaması turunda. Bireysel
ve kurumsal yatırımcıların herhangi bir alt limit bulunmaksızın birkaç dakika içinde yatırım
yaparak Bewell’den pay sahibi olabileceği kampanya, 990.000 TL fon hedefiyle 06.02.2022’ye
kadar sürecek. Şu ana kadar 460 yatırımcının 526 bin TL pay aldığı kampanya dahilinde 1500
TL - 2500 TL arasında yatırım yapan yatırımcılara Bewell 6 aylık premium üyelik, 2.501 TL ve
üzeri yatırım yapan yatırımcılara Bewell 1 yıllık premium üyelik hediye edilecek.

Yapay zeka algoritmaları sayesinde tamamen otonom çalışarak kişiye özel programlar ve
içerikler sunan Bewell, diyetisyen, psikolog ve fitness antrenörlerinden oluşan uzman ve
tecrübeli ekibiyle kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu tüm bilgiye erişmesine yardımcı oluyor. Bu
yatırım turu sonucunda elde edilecek finansman ile Bewell mobil uygulamasının geliştirilmesi,
kullanıcı deneyimin iyileştirilmesi, global pazarlara açılması ve kullanıcı sayısının artırılması
amaçlanıyor.

Bireylere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacı ile 2017’de kurulan ZONE Fitness
Spor Hizmetleri A.Ş.’nin çatısı altında bulunan, yazılım kodlaması Ocak 2021’de başlayan ve
Temmuz 2021’de yayına alınan Bewell’in arkasında yaklaşık 10 yıllık bir deneyim duruyor. 2013
yılından itibaren Zone Fitness & Spa markası ile İstanbul’da üç lokasyonda 14.000 müşteriye
egzersiz, beslenme danışmanlığı ve wellness hizmetleri veren şirket, ilerleyen yıllarda daha
inovatif ve teknolojik bir yapı kurarak çok daha fazla insana fit ve sağlıklı yaşam yolculuklarında
eşlik ediyor. Şirket, bugüne kadar elde ettiği 915.000 TL satış geliri ve edindiği 2.200’ün
üzerindeki ücretli müşteriyle sektörünün önemli oyuncularından biri olarak kabul görüyor.

fonbulucu Platformları Hakkında:

fonbulucu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan 8 Nisan 2021 tarihinde lisans alarak “paya
dayalı kitle fonlaması” alanında ilk kez faaliyete geçen ve Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık
ekosistemini geliştirmek, sermayeyi tabana yaymak amacıyla kurulan bir finans teknolojileri
girişimidir.



Platforma 2021 yılı itibariyle 1200’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. Yatırım
turuna çıkmaya hak kazanan 23 girişimden, 19 tanesi kampanyasını başarıyla sonuçlandırarak
toplamda 36 milyon TL’nin üzerinde fon topladı. Sisteme bugüne kadar 13.500 kişi üye oldu ve
dijital girişimcilik yatırımcılığı ile tanıştı.

fonbulucu, paya dayalı kitle fonlama platformu, melek yatırım ağı, girişim sermayesi yatırım fonu
ve eğitim şirketi ile birlikte kurduğu 4’lü yapının gücüyle 2022 yılında 150 milyon TL, 2023
sonuna kadar ise 1 milyar TL finansman hacmine ulaşmayı hedefliyor.

https://fonbulucu.com

https://fonbulucu.com/

