Dijital kitle fonlama platformu fonbulucu
Neobebek’i yatırımcılarla buluşturdu
Çocukların okul öncesi dönemde etkileşimde bulunduğu materyalleri farklı bir
boyuta taşıyarak beyin gelişim sürecini desteklemek için çalışan Neobebek,
fonbulucu'da yatırımcılarla buluştu. 5 milyon TL'yi aşan toplam cirosuyla
Türkiye'de bebek ve çocuk kitapları ile erken eğitim ürünleri pazarının önemli
oyuncularından olan Neobebek, 2.700.000 TL finansmana ulaşmak hedefiyle dijital
kitle fonlama platformu fonbulucu Invest’te yatırım turunda olacak. Ankara
Kalkınma Ajansı’nın fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile birlikte
toplamda 200.000 TL ön taahhütle katılım kararı aldığı tur, 22.04.2022’ye kadar
devam edecek.
21.02.2022, İstanbul
Türkiye'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslıyla faaliyete geçen ilk paya dayalı kitle
fonlama platformu fonbulucu, çocukların okul öncesi dönemde etkileşimde bulunduğu
materyalleri farklı bir boyuta taşıyarak beyin gelişim süreçlerini desteklemek üzere faaliyetlerini
yürüten Neobebek girişimini yatırımcılarla buluşturdu.
Neobebek, 33 farklı kitap ve erken eğitim ürününden oluşan ürün gamı ve e-ticaret sitesi
neobebek.com başta olmak üzere tüm pazaryerleri üzerinden sağladığı 150.000 adeti aşkın
ürün sayısıyla okul öncesi kitap ve eğitici ürün pazarında hem yurt içinde hem de yurt dışında
bir "household brand" haline gelmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Ürün gamını 100 farklı
ürüne çıkarmak, ihracat kanadında güçlenmek, B2B altyapısını geliştirmek ve üretim tesisi
kurmak amacıyla fonbulucu Invest platformunda kitle fonlama turuna çıkan Neobebek, şirket
paylarının %xx’ini yatırımcılara arz ederek 22.04.2022’ye kadar devam edecek tur sonunda
2.700.000 TL fona ulaşmayı hedefliyor.
Ankara Kalkınma Ajansı’nın fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile birlikte toplamda
200.000 TL ön taahhütle katılım kararı aldığı turun başlama tarihi olan 21.02.2022 itibariyle ilk 5
gün içinde her yatırım tutarına %25 oranında bedelsiz pay hediye ediliyor. Ayrıca ilk 5 iş günü
içerisinde girişimin %100 fonlama oranına ulaşılamaması durumunda, %100 fonlanmaya
ulaşılana kadar yine her tutardaki yatırıma %15 oranında bedelsiz fazladan pay verileceği ve ek
payların MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı
duyuruldu.
“Kitaplara ve erken eğitim ürünlerine bambaşka bir boyut kazandırıyoruz”
Yatırım turu ve nihai hedefleri hakkında konuşan Neobebek Kurucu Ortağı Nazlı Elif Gökdemir
Olcay, “Neobebek olarak kurulduğumuz 2019 yılından bu yana temel olarak okul öncesi
dönemde çocuklarımızın etkileşimde bulunduğu kitapları ve erken eğitim ürünlerine bambaşka
bir boyut kazandırmayı, çocuk nüfusumuza sunulacak imkanları genişletmeyi amaçladık. Zira
uzmanların da belirttiği gibi beynin yapılaşma ve tomurcuklanma süreçlerinin beklenildiği şekilde
tamamlanması için beyne deneyim zenginliği sağlanması çok önemli. Bu bağlamda,
çocuklarımızın etkileşim içinde bulunduğu tüm materyallerin sıra dışı özellikleri, tahmin
edilemeyen hikayeleri ve çocuklarımızı şaşırtma potansiyeli olması gerekiyor. Geçtiğimiz 2 yılda

Neobebek markasıyla üretiminin ve tasarımının her noktasına bu felsefeyi yansıttığımız 33 farklı
kitap ve eğitici ürünü piyasaya sürdük. Bunların 11 adedi zeka kartları ve puzzle kategorisindeki
erken eğitim ürünleri olup 22 adedi kitaptan oluşuyor. 2022 ve 2023 yıllarında ürün gamımızı
100 ürüne çıkarmak, ihracat ile ürünlerimizin tüm dünyaya yayılmasını sağlamak ve projemizin
nihai hedefi olan üretim tesisimizi kurmak en büyük önceliklerimizden. Frankfurt Buchmesse
2021'de Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Belçika ve Slovakya'nın
ürünlerimize yönelik ilgisini 2022 yılı için Yunanistan ve Bulgaristan’dan aldığımız ön siparişler
ile fiili ihracata dönüştüreceğiz ve sağlayacağımız ihracat girdisi, üretim tesisimizin kurulmasıyla
birlikte ivmelenerek büyüyecek. Bütün bu hedeflere ulaşabilmek adına büyük bir fırsat olarak
gördüğümüz ve fonbulucu güvencesiyle çıktığımız yatırım turunun bizim için çok daha başarılı
bir sürecin başlangıcı olacağına inanıyoruz” dedi.
fonbulucu Co-CEO’su Enis Erdem Yurdatapan ise “Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans
aldığımız Nisan 2021’den bu yana 20 girişimin hedefledikleri finansmana ulaşmasını sağlayan
bir kitle fonla platformu olarak heyecanımız hiç dinmiyor. Yatımcılarımızla buluşturduğumuz her
bir girişim bizim için yeni bir motivasyon kaynağı. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza yönelik
kalıcı değerler üretmek üzere faaliyet gösteren Neobebek de sonuna kadar güvendiğimiz ve
kısa zamanda ilerleyerek ürünleriyle dünya pazarında boy gösterebilecek nitelikte bir girişim.
Neobebek’e ve ekosisteme destek vermek isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızı yatırım
turumuza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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, 20 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

