World Whiskey Forum och
Whiskyrelaterade investeringar
World Whiskey Forum 2018 i England var en mycket
inspirerande upplevelse. Det diskuterades om hur
whiskymarknaden utvecklas och vad som händer på den i
smått och stort, och jag lovar. Det händer mycket spännande,
allt från koncept där man själv kan skapa en unik blend och
få den hemskickad, till att dricka whisky som serveras ur ett
bord. Men för whiskykalenderns del skapade vi en massa
givande kontakter som kommer att ge stora möjligheter
framåt.
Vi följer det framgångsrika koncept som Cotswolds Whisky
valde kring sin finansiering då de genom Crowdfunding
de fick en stor skara intresserade whiskyälskare som delägare
i arbetet med att utveckla sin anläggning.
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Vi vill nu snabbt komma närmare de mål som du som
whiskyälskare, medlem i whiskykalendern eller som medlem i
en svenska whiskyförbundet (SWF) ansluten klubb, har för
att få en tydlig och snabb informations-kanal som ger alla
anslutna till whiskykalendern ett ännu större utbyte av sitt
medlemskap i sin lokala klubb. Sedan vi introducerade
whiskykalendern vid svenska whiskyförbundets convent på
Nacka strand förra året har vi fått mycket bra input från
användare, whiskytillverkare, distributörer och
eventarrangörer. All denna input har fått oss att utveckla nya
funktioner. Men detta kräver att vi ökar investeringstempot
och därför bjuder vi nu in alla whiskyintresserade och
medlemmar i whiskykalendern till vår Crowdfunding.
Vi vill att så många som möjligt ska få chansen att känna sig
delaktiga i detta unika bygge och följa oss i utvecklingen.
För att fortsätta med husbyggarmetaforen som jag
presenterade förra året när svenska whiskyförbundet höll
Convent på Nacka strand. Så har vi nu justerat grunden och
sedan dess har drygt 1400 medlemmar tillsammans med oss
klargjort vilka byggstenar, fönster och dörrar ni vill ska finnas
på huset. Vi har konstruerat dessa så vi nu kan komma vidare
men då behöver vi kapital för att betala byggfirman för att få
det klart.

Just nu ligger vi i slutplaneringen för följande event. Dessa
är unika för er som är medlemmar i whiskykalendern.
1. En unik provning runt det som satte fart på
singelmaltintresset i Sverige, Classicmalts serien.
2. Mackmyra kommer att erbjuda en unik provning
med max 20 platser som blir en upplevelse
någonstans i Sverige.
3. Vi förhandlar också om en första unik buteljering
för whiskykalenderns medlemmar.

De pengar vi lånar in räknar vi med att kunna återbetala
senast inom tre år och då med ett mervärde i form av ett
tillgodohavande på minst 1000:- (insatsen) + 300:(mervärdet) som går att nyttja på något av våra kommande
event, resor, provningar, buteljeringar eller annat som
kommer att skapas.
Vi kommer därför att erbjuda 1000 andelar a 1000:-/st. där
man får max teckna sig för 10 andelar.
För att delta i vårt crowdfunding projekt gå in på
whiskykalendern och klicka på klubben CRWK

