


9:45   -  10:00 Ontvangst 

10:00  -  10:40 Product presentatie en testritten

(4 groepen: Li Ion Batterij, Test drive, Product Check, Assemblage)

10:40  -  11:40 Presentatie (inclusief FAQ en Q&A)

11:40  -  12:00 Presentatie NPEX

12:00  -   Lunch

Tuk Tuk Factory Beleggersbijeenkomst NPEX 11 januari 2017 
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http://www.youtube.com/watch?v=M4y0_9qxjKE


Summary
“I’m a sustainable & social entrepreneur, passionate 
about driving step change innovation into a profitable 
global business”

Unilever trained, Inbev disciplined

Key competencies

• Development 

• Sourcing

• Strategic innovation 

• Global roll-out 

8 years experience in Electric Vehicles 

Visimax:
Sales up b7
15% tot 50%

Nucab:
30% cost reduction 
Commercial 
refrigeration
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     Background / CV Roland Vos



6

Team
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Summary
Mission 

To offer people all over the world happy experiences and memories, 
with our premium yet fun and friendly electric e-Tuks

Vision
 TTF business solutions will be present in every city in the world, offering fun 

and friendly consumptions, tours, and transport.

Strategy 
Market: Focus on 2 market segments: City Taxi & Utility . Expand through online strategy 

and further development of dealer network.
Product: Stay the industry leader through on-going (co) development 

of new value-adding products i.e 4 wheeler, trailer, Apps

The Fun & Friendly Car Company
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Summary

SUSTAINABLE  = PROFITABLE 

The Fun & Friendly Car Company
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Summary     Fun & Friendly Facts
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Product & Operations
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SummaryElectric LCV (Light Commercial Vehicles)  for passengers are made by 
engineers, not by marketers

10% weight reductionReduce frame complexity range increase battery size
reduction

cost price
reduction

ENGINEER EXAMPLE:

Sales increase

600kg Payload, >80kmDriver needs to make money 
(km, payload)

Payload plus
vehicle > 1000kg

Large battery
needed

Higher sales
price

MARKETER / TTF EXAMPLE:

Sales increase

battery >2 times 
larger than 

Asian OEMs. 
Better living for 

the driver.

13



Summary • EV platform, 8 variants
• Designed in house
• 100% electric since 2010
• High mileage: 330 km record
• High capacity: up to 6 passengers
• Low weight – 450 kg excluding batts. 
• Tot weight ~1,5 to
• High peak power: 30% inclination
• Durability
• Use of fibre glass and stainless vs metal
• 45 to 60 km/hr max speed
• Safety: E.g. 3 point seatbelts and disc brakes
• 3 Type approvals
• AC Motor
• Top quality drive train components
• Lead acid Battery & Li Ion 
• Current payload of up to 600kg 
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     Specs eTuk



     The New eTuk GT Grand Tourism - Launch Q2 2017 
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QUALITY
3 students drove from Bangkok to Toulouse 20.000 km in an e-Tuk
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http://www.youtube.com/watch?v=VvkSWg1_Gec


Markets & Sales
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Quotes government

“NYC Mayor Plans “Vast” Electric 

Vehicle Fleet By 2025

“Amsterdam Aims To Be First 
Emissions-Free City In Europe 

“Norway Aiming For 100-Percent 
Zero Emission Vehicle Sales By 
2025

“Government Plans to Make
India 100% Electric Vehicle 
Equipped Nation by 2030

TTF Believes the market LCV (Light Commercial Vehicles) market will be electric within 10 years 
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De dalende prijs van Li Ion is een key driver achter de verwachte groei van 
EVs. En vice versa.  



o De Nederlandse economie doet het goed maar zal zich op langere termijn niet aan de matige 
groeiomgeving binnen Europa kunnen onttrekken

o Voor sneller groeiende markten zullen exporteurs verder weg moeten kijken. Azië is het meest belovend

o De meeste behoefte is er daar aan vervoermaterieel en elektrische apparaten. Maar ook naar andere 
producten (voeding & genotmiddelen en industriële machines) is veel vraag

Conclusie
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Volgens 1 van de grote Nederlandse banken is Azie & automotive de meest 
interessante groeimarkt komende tijd. 
  



Overall 
addressable 

market

E.g. taxi /transport companies such as Flex Rotterdam, Reunion Islands. 

E.g. event companies Such as KAV or Holland Event Group

 E.g. post & parcel delivery of Dutch TNT

E.g. “restaurants, hotels, airports such as Dutch Schiphol/KLM

E.g. courier delivery of FedEx

E.g. maintenance & repair of (electric) utility companies, (food related) hawking & venting

Cargo

Villaparks, campings

(food) distribution

Post & Parcel

Facilitatory service

Villaparks, campings

(Asian) restaurants

Theme parks 

Large resorts

Hospitality

Non food

Back to work

Restaurants

Coffee, ice cream, etc

Vending

City Taxi

The last mile 

Event Cos

Rental Cos

City Tour & Taxi

City Tour Operator

E.g. Dutch Center Parks and French Pierre et Vacances

E.g. City Tour operators: small entrepreneurial SME

E.g. Bike scooter or boat rental company such as Amsterbike or Bootje  Gezond 

E.g.  Children daycare Cos , large companies, etc

E.g. Premium 5 star resorts Anantara group or Bugatti resort

E.g. Efteling or Walibi

E.g. Small restaurants, or larger concept such as Wagamama

E.g. Start-up / SMEs operating vending business in city or beach areas 

E.g. Start-up/ SMEs/ larger chains

E.g.  GO & NGO initiated vending or taxi services for reintegration workers 

E.g. Asian linked marketing items such as “elephant parade” to be sold in malls 

Priority 
segment

Market segmentation 
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City Tour
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Vendo
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Cargo
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Hotel & ResortHospitality
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Key Accounts



Developing key accounts is major driver for long term growth and brand value
Business development : TTF is getting access to more & more big international companies. Key accounts in City Tour & vendo are relatively more difficult to find. 
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Current customers                      Target customer  / hot leads



Asia Taxi 
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Myetuk & Brand
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http://82.209.219.130/tuktuk/web/


FUN
ELECTRIC CLEAN

FRIENDLY

GREEN

SUSTAINABLEINNOVATIVE

SURPRISING

NO 
EMISSIONS NO 

LEAKAGE

SAVES 
TREES

SILENT

SERVICE SALES 
PERSONALIT

Y

CHARGED
ONLY ETUKUSEFUL

RADIUS

SPEED

SPEED
EYECATCHING

FLEXIBLE

UNCONVENTIONAL

EXPERIENCE

EXOTIC 
LOOK

RELIABLE QUALITY

NO 
POLLUTION

URBAN

CARGO
PASSENGERS

AC MOTOR

STREETWISE

THREE 
WHEELS

CUSTOMISED

COLOURFUL

RENEWABLE 
ENERGY



Hotel & ResortHospitalityQ&A
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In welke markt (incl. geografie) ziet Tuk Tuk de meeste groeimogelijkheden? TTF is momenteel vooral actief op de markt van 
passagiersvoertuigen in Europa, Amerika en Australië. TTF ziet deze markt de komende tijd significant groeien. Daarbovenop 
is TTF uitstekend gepositioneerd om te profiteren van groeimarkten zoals de passagiersmarkt in Azië of de markt  voor 
goederenvervoer in Europa en Amerika. TTF verwacht een explosieve groei op deze twee markten en schaarste op de Supply 
Market. Daarom wordt er ook ingezet op de ontwikkeling van een vierwieler. De huidige prognose is conservatief en neemt de 
explosieve groei van deze markten niet mee. 

Hoe verhoudt de huidige afnemersgroep zich tot de markten waarin Tuk Tuk actief is?Momenteel levert TTF voor meer dan 75% 
passagiersvoertuigen. Concurrentie in Europa is vooral actief op de markt voor goederenvervoer. 

Is het bedrijf ook actief in de inkoop en verkoop van 2e hands tuk tuks? Nee, momenteel niet. 
Hoe worden op dit moment klanten verworven en wat is de strategie voor de marketing? Klanten worden momenteel vooral 
reactief geworven. Een belangrijk onderdeel van de obligatie emissie is de inzet op proactieve sales en marketing. Vanwege de 
gefragmenteerde markt zal TTF  vooral inzetten op online marketing en het aantrekken van nieuwe distributeurs. De strategie 
hiervoor is in samenwerking met de Netflix marketeer binnen Google opgezet, en is gebaseerd op het See Think Do Care model 
van McKinsey. 

Gaat Tuk Tuk Factory actief de Aziatische markt benaderen? TTF gaat uitsluitend in samenwerking met goede locale partners de 
Aziatische markt op. TTF heeft momenteel 2 MoUs (Memorandum Of Understanding) met grote Aziatische bedrijven. 
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     Q&A Markt
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Welke patenten heeft het bedrijf op dit moment in bezit? TTF heeft momenteel geen patenten in haar bezit. TTF volgt hiermee 
de strategie van Tesla: specifieke kennis ten aanzien van software en programmering kan beter worden beschermd door het 
niet te publiceren. 

Wat voor een garanties worden afgegeven aan klanten, is er in het verleden schade geclaimd en hoe worden eventuele
risico’s voorzien? Tuk Tuk Factory heeft uiteraard een warranty policy. Deze is op de site te vinden. In het verleden is er
schade geclaimd, en de geclaimde schade wordt elk jaar minder. Ook verwacht Tuk Tuk  Factory dat met de introductie van het 
nieuwe model de geclaimde schade snel zal afnemen. Er zal een voorziening op de balans worden getroffen met een 
verhouding van garantieclaims en de omzet van iets minder dan < 2%.  .

Is het bedrijf ook actief in onderhoud en service, en hoe wordt dit in het buitenland verzorgd? TTF levert uiteraard ook 
after-sales service. In Nederland wordt dit grotendeels Door Tuk Tuk Factory zelf verzorgd. In het buitenland wordt er gebruik 
gemaakt van gecertificeerde garages. TTF heeft een uitgebreide workshop manual die in de meeste gevallen afdoende is. 
Daarnaast heeft TTF een telefonische helpdesk. TTF gaat flink investeren in het automatiseren van deze van de 
kennisoverdracht door middel van goede instructie filmpjes, een online webshop voor parts, en online trainingen voor 
monteurs. 

Hoe is de relatie met toeleverancier Thai Green Wheels; is er een minimale afname verplichting, wordt er een vaste prijs 
gerekend, is de levering exclusief, hoe gemakkelijk is het om de productie te verplaatsen? Thai Green Wheels wordt 100% 
gecontroleerd door TTF. De prijs is een vaste prijs en er is geen sprake van een minimum afname. Er vindt bij Thai Green 
Wheels uitsluitend assemblage plaats en deze activiteit is te verplaatsen of te kopiëren, maar uitsluitend onder intensieve 
begeleiding van de ingenieurs van TTF. De supply chain van productieonderdelen is gelokaliseerd in Thailand (60%) China (15%) 
en Europa/Amerika (25%).   
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     Q&A Product
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Graag meer toelichting over de betreffende wet- en regelgeving: zijn de voertuigen gecertificeerd, registratie, wat voor een 
kenteken, BPM verplichting. Voertuigen hebben een Europese, Amerikaanse en Australische typegoedkeuring. Er is geen BPM. In 
Europa is het voertuig geclassificeerd als een voertuig uit de L-categorie, de classificatie is L5e. Er is een autorijbewijs nodig voor, 
en voor rijbewijzen in 2013 of later een licht motorrijbewijs.  

Is het merk Tuk Tuk Company nog gerelateerd aan Tuk Tuk Holding? Nee. Niet meer. In 2010 heeft Tuk Tuk Factory de naam en 
alle assets van Tuk Tuk Company gekocht. Destijds was de naamsbekendheid van de twee beide ondernemingen sterk aan elkaar 
verbonden. In 2013 is de Tuk Tuk Company verkocht aan KAV. De activiteiten (verhuur) en focus (evenementen) pasten 
onvoldoende bij de focus en activiteiten van Tuk Tuk Factory.

 

     Q&A Divers



     Q&A Divers
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Company
• TTF has a skilled, dedicated and performing team -  both in the NL & TH
• The team overachieved business plan for 3 years
• TTF knows exactly how to grow and how to save cost
• TTF has the ambition to grow further to >50M€ in  2022

Marketing & Sales
• TTF has a recognizable and premium brand  
• TTF is growing fast, doubling sales volume in 2014 and 60% in 2015 up to 2,5M€ 
• TTF sells globally and has Type Approvals in EU, USA & Australia 
• TTF sells to proven and growing market segment
• TTF has realised fast growth without any marketing budget 

Product & Development
• TTF has a fully developed portfolio of 8 premium electric products
• TTF has an excellent gross margin of 50% to 55%, with ample room for savings 
• TTF has the rough design for the 2nd generation e-Tuks ready 
• TTF has a (market proven) plan to obtain recurring income from 2017
• TTF is market leader and has the innovation pipeline filled 



Thank you! 


