Eindhoven, 22 april 2015

STORM Eindhoven
1 TEAM 2 WHEELS 80 DAYS TO REMEMBER

BALKENENDE WORDT STORM AMBASSADEUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Embargo tot 22-4-2015 18:00
Voor eerdere berichten over STORM Eindhoven zie:
http://www.storm-eindhoven.com/press/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------STORM Eindhoven zal op woensdag 22 april Jan Peter Balkenende presenteren als
ambassadeur. De bekendmaking zal plaatsvinden bij de eerste STORM community
borrel. Een borrel waar zowel partners als crowdfunders van STORM bij aanwezig
zijn.
JAN PETER BALKENENDE
In zijn tijd als minister-president heeft de heer Balkenende veel betekend voor de
automotive wereld. Zo ontving hij in 2011 het gouden RAI wiel voor zijn rol als
aanjager en inspirator voor de vakministers van infrastructuur en milieu. Ook na zijn
politieke carrière heeft de heer Balkenende zich hard gemaakt voor de automotive
sector en specifiek voor groene mobiliteit. Hij zet zich in voor corporate responsibility
bij EY en laat in zijn aankondiging als ambassadeur nogmaals weten welke
betekenis duurzaamheid en mobiliteit voor hem persoonlijk hebben. De heer
Balkenende kondigt zijn ambassadeurschap aan in het fragment dat te vinden is via
de link in de mail, hierin wordt ook toegelicht wat zijn persoonlijke redenen zijn om
STORM te steunen.
AMBASSADEUR
STORM Eindhoven is erg blij met de steun van haar nieuwste ambassadeur. Hij is
een invloedrijk speler in de automotive wereld en STORM ziet daarom zijn steun als
een teken dat ze op de goede weg zit. Zijn jarenlange ervaring en kennis in de wereld
van elektrisch vervoer kan STORM Eindhoven helpen om haar doelen te bereiken.
STORM COMMUNITY
De presentatie zal plaatsvinden bij de STORM community borrel. Hier zijn alle
partners van STORM en bepaalde leden van de crowdfunding campagne aanwezig.
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Deze crowdfunding houdt in dat mensen lid worden van STORM Exclusive. Voor een
bedrag van 50 euro zijn zij uitgenodigd voor exclusieve evenementen als deze en
krijgen zij digitaal previews en een kijk achter de schermen bij STORM. Zo mogen de
STORM Exclusive leden morgen het 1:1 schaalmodel van de STORM motorfiets
uitproberen, net als minister Henk Kamp deed op de Hannover Messe.
Kleinere crowdfunding is ook mogelijk. Voor slechts 15 euro kan men een deel van
het batterijpakket adopteren en daarmee op een unieke manier STORM volgen rond
de wereld.
Voor meer informatie hierover zie www.storm-eindhoven.com/crowdfunding/
--------------------------------------------------------------------------Contactgegevens
Senja Boom
0622053332
040-2474258

