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Zen investeren? 60 miljoen Europeanen doen al aan yoga.
BeeBonds ondersteunt deze groeimarkt via een kapitaalronde
voor de ontwikkeling van Yoga Room.

BeeBonds, het door de FSMA erkende Belgische crowdlendingplatform, heeft voor investeerders een
project gekozen dat inspeelt op de groeiende markt van welzijn. De bedoeling is om de groei van Yoga
Room een impuls te geven. Deze Belgische startup is aanwezig in 3 landen en wil uitgroeien tot de
Europese marktleider op het vlak van yoga. De kapitaalronde vindt plaats van 25 maart tot 7 april 2021.

De wereldwijde yogamarkt is naar schatting goed voor 31 miljard euro in 2019, en kan in 2027 uitgroeien tot 55
miljard euro, met een jaarlijkse groei van bijna 10%. Dat blijkt uit de jongste studie van Allied Market Research*.
Yoga is een van de meest populaire welzijnsbezigheden (tijdens de lockdown piekte het aantal Googlezoekopdrachten bovendien). Het aanbod in Europa is echter nog steeds weinig gestructureerd, want slechts
enkele spelers beschikken over meer dan 3 yogastudio's. Dat biedt mooie groeikansen voor Yoga Room, dat al
10 studio's telt.
Pierre Rousseaux, oprichter van Yoga Room : 'Ik ben zelf een yogafanaat, en ben ervan overtuigd dat door yoga
iedereen de beste versie van zichzelf kan worden. Ik ben in 2016 geëvolueerd van yogaleraar naar ondernemer,
en wilde mijn passie delen. Ik wilde in Brussel echter ook een studio beginnen die de Europese hoofdstad waardig
is. Vandaag is Yoga Room een van de Europese marktleiders. Zo hebben we 10 studio's geopend op 5 jaar tijd, in
Brussel, Parijs, Lyon, Lissabon en binnenkort ook Antwerpen, waar we een grote yogastudio in de stad aan het
overnemen zijn. Bovendien zullen er in 2021 verschillende andere studio's de deuren openen.'
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Joël Duysan, CEO van BeeBonds : 'Yoga Room zit in de scale-up fase en presteert zowel op commercieel als
financieel vlak sterk. Sinds de oprichting is zowel de omzet als het aantal leden elk jaar verdubbeld, met
uitzondering van 2020, begin 2021, toen de sluiting van de yogastudio's voor veel schade zorgde. Bovendien
heeft het bedrijf bewezen dat het zich kan aanpassen aan een grote crisis en stand kan houden.'
Sinds het begin van de lockdown in 2020 heeft Yoga Room zijn 4.500 leden de mogelijkheid geboden om hun
yogalessen online te volgen, zowel live als in replay (meer dan 25% van de leden heeft zich hierop geabonneerd).
Hierdoor heeft het bedrijf zijn activiteiten kunnen verderzetten, een deel van zijn vaste kosten kunnen afdekken en
zijn online aanbod kunnen uitbreiden.
'Vandaag doet Yoga Room een beroep op het openbaar spaarwezen via BeeBonds, als aanvulling op zijn
bankleningen,'zegt Joël Duysan. Dankzij de obligatie-uitgifte krijgt het bedrijf de nodige liquiditeiten om zijn groei
een boost te geven wanneer de gezondheidscrisis voorbij is. En beleggers hebben zich op een heel mooi
rendement van 8% per jaar. Om deze crowdlending, de grootste die in België ooit werd georganiseerd in de retail
welzijnsector, verder te democratiseren, hebben wij de instapdrempel uitzonderlijk verlaagd naar 500 euro.'
Succes 100% gebaseerd op het yogaconcept
Het succes van Yoga Room is te danken aan zijn concept dat 100% is toegewijd aan yoga, en op een bijzonder
uitgebreid lespakket: meer dan 450 lessen per week (alle dagen van 7 tot 22 u.), verdeeld over 25 soorten yoga,
en voor alle niveaus, zowel voor beginners als gevorderden. Ook de expertise van de internationale lesgevers en
de comfortabele studio's zijn belangrijke troeven. Het resultaat is dat de leden gemiddeld 3 keer per week naar de
Yoga Room gaan, en 80% van hen kiest voor de abonnementen met onbeperkte toegang. Dat is goed voor meer
dan 300.000 bezoeken per jaar in de Brusselse Yoga Rooms!
Details van de kapitaalronde
De kapitaalronde vindt plaats van 25 maart tot 7 april 2021. Ze is bedoeld voor particuliere beleggers en
rechtspersonen. De doelstelling is om maximaal 2 miljoen euro op te halen, die wordt geleend voor een periode
van 4 jaar, met een jaarlijks rendement van 8%.
De middelen zijn bedoeld om: 1) de kortetermijnschulden van Yoga Room te herfinancieren, zodat het bedrijf de
nodige liquiditeiten heeft wanneer de activiteiten weer opstarten en de studio's opengaan; 2) de opening van
nieuwe studio's, die werden gepland voor de crisis, te financieren. 3) Nieuwe studio's te financieren in het kader
van het groeiplan.
De instapdrempel om mee te doen aan de kapitaalronde bedraagt 500 euro. Geïnteresseerde beleggers vinden
alle praktische informatie op de website van BeeBonds : https://www.beebonds.com/nl/yoga-room/
Bonus: beleggers krijgen een 'kennismakingspas'van één maand voor het Yoga Room netwerk om hun
investering ten volle te ontdekken.
*bron: alliedmarketresearch.com, Yoga market 2101-2027, augustus 2020
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