
Gokobair
“”Wij gaan voor eerlijk kobalt”



Ons product

➔ Wij gaan duurzame smartphones maken.
◆ Duurzame kobalt, telefoononderdelen 

herbruiken.
➔ Wij focussen ons op de grondstof kobalt.

◆ Beginsituatie: Kinderarbeid in mijnen 
Congo, slechte omstandigheden en lage 
lonen arbeiders.

◆ Veranderingen: Geen kinderarbeid meer, 
eerlijke lonen en goede omstandigheden.

➔ Kobalt zit in de batterij.
◆ Onze smartphones hebben een hele 

duurzame batterij die lang meegaat.
➔ Doelgroep

◆ Smartphonegebruikers, voornamelijk jonge 
bevolking.

◆ Techbedrijven

Inhoudelijk



Product
➔ Smartphones
➔ Duurzaam kobalt
➔ Bewustwording van productie

Prijs
➔ 40 cent aan kobalt in oude 

telefoon → onze telefoon = 
ongeveer het dubbele → 80 cent

➔ Prijs = 250 euro
➔ 10% van de prijs gaat naar betere 

leefomstandigheden in andere 
mijnen → 10% van 250 = 25 euro

Plaats
➔ Mijn in Minga
➔ Distributiekanaal in Utrecht
➔ Voorraadbeheer in Utrecht
➔ Transport van Luchthaven 

Lubumbashi Internationaal naar 
Schiphol Airport

Promotie
➔ Kobalt:  inlichten en informatie 

geven.
➔ Smartphones: reclame op 

televisie, radio, etc.
➔ Samenwerking met grote 

smartphone-bedrijven



Beginsituatie
➔ De winning van kobalt vindt plaats onder slechte arbeidsomstandigheden.

◆ Onveilig in de mijnen
◆ Grote gezondheidsrisico’s
◆ Kinderarbeid
◆ Oneerlijke lonen
◆ Geen goed bescherm- en werkmateriaal

➔ Weinig gereguleerde plekken
➔ Veel burgers graven naar kobalt, omdat dat 

de enige mogelijkheid is om geld te verdienen.
➔ Kobaltmijnen in handen van Chinese bedrijven

◆ Veel corruptie
➔ Winning van kobalt zorgt voor

milieuverontreiniging.

Duurzaamheid



Verbetering

➔ Arbeidsomstandigheden verbeteren.
◆ Geen kinderarbeid 
◆ Eerlijke lonen voor arbeiders
◆ Goede omstandigheden

● Beschermings- en werkmateriaal
● Veiligheid mijn
● Goede mijndorpen laten bouwen

➔ Onderdelen uit oude telefoons opnieuw gebruiken.
◆ Minder milieuverontreiniging door winning.

➔ Bewustzijn creëren bij consument
◆ Informatie verspreiden over de slechte kanten van smartphones.

Duurzaamheid



Verhouding arme/rijke landen

➔ Winning: Democratische Republiek Congo en andere arme 
Afrikaanse landen

➔ Macht: China
➔ Consument: Rijke, welvarende landen

➔ Wij zorgen voor een eerlijke prijsverdeling.
◆ Prijzen staan in verhouding tot werkelijke productie en niet in verhouding met 

internationale markt: boeren krijgen waar ze recht op hebben.
◆ Door hogere arbeidslonen kunnen de boeren zich beter ontwikkelen.

➔ Consument moet een iets hogere prijs betalen, maar raakt bewust van situatie in arme 
landen.

Eerlijke handel



Product

➔ Smartphone
➔ Batterij met duurzaam kobalt

Marketing

➔ Bijdragen aan een betere wereld en omstandigheden mensen.
➔ Duurzame smartphone mét een goede batterij.
➔ Eeuwige garantie:

◆ We hergebruiken de oude telefoons.

Fysieke product

Waarde consument



Prijs
➔ Oude prijs → rond de 250 euro
➔ 40 cent aan kobalt in 1 telefoon 
➔ Kobalt kost meer → nu ongeveer 1 euro per telefoon
➔ Prijs verandert nauwelijks tot niet 
➔ 10 % naar betere levensomstandigheden in andere mijnen.

Marketing



Plaats

➔ Mijn in Minga
◆ Goede arbeidersdorpen laten bouwen.

➔ Distributiekanaal in Utrecht
➔ Voorraadbeheer in Utrecht
➔ Transport van Luchthaven Lubumbashi 

Internationaal naar Schiphol Airport

Marketing



Promotie

➔ Kobalt: inlichten en informatie geven via campagnes.
◆ Aan internationale techbedrijven
◆ Aan consument

➔ Smartphones: reclame op televisie, radio, sociale media, etc. 
➔ Samenwerking zoeken met grote smartphone-bedrijven, zoals 

Apple en Samsung.

Marketing


