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Uspešno	stanje	podjetnika	Michaela	Scheibeja	po	100	

dneh	podjetja	COOINX	SA	

Brezplačno	E-poslovanje	za	1	milijon	trgovcev	

na	drobno	spremeni	kakovost	življenja	v	
Evropi	

V svojem najnovejšem podjetniškem projektu, je ustanovitelj in izvršni 
direktor Michael Scheibe (57) s svojo interdisciplinarno ekipo strokovnjakov 
iz vsega sveta eno leto raziskoval, načrtoval, preizkušal... Za to je opravil 
dobrih 100.000 zračnih milj, dobrih 100 intervjujev s strokovnjaki in investiral 
del svojega zasebnega premoženja v uspešno pot podjetja COOINX. Po eni 
strani je desetletja osebnih izkušenj, ki jih je pridobil pri mednarodni prodaji 
in e-poslovanju, zasnoval v novo prodajno matrico, ki nudi nepremagljive 
spodbude za uspešnost za novo ekipo z do 8.000 zaposlenimi. Po drugi strani 
pa je bilo treba vseevropsko vizijo z brezplačno povezavo milijon trgovcev na 
drobno pretvoriti v digitalno dobo prek posameznih E- in M- poslovanj v 
donosne izdelke, ki so s tržne strani delovali samostojno. Ne glede na 
posebnosti v 21 nacionalnih trgih v Evropi, Karibih in Južni Ameriki, kjer so 
Luksemburžani že uspešno aktivni! 

100 dni po operativnem začetku projekta in uradni predstavitvi sredi junija leta 2018 
s sporočilom „Prihodnost se začne zdaj!“ na konvenciji COOINX pred 4.000 gosti, 
že zdaj jaha luksemburški COOINX na valu uspeha in daleč presega začetno 
zastavljene cilje. Promet, število prodajnih partnerjev in mednarodna mreža so 
izpolnili pričakovanja več kot doslej. 

Vodenje	Scheibeja	prevaja	vizijo	v	strategijo,	izdelke	in	

ukrepe	

„Pri svojem podjetniškem dojenčku COOINX“, je dejal v Švici bivajoč nemški 
polnokrvni podjetnik, „sem zastavil vse. Ne samo spretnosti, ki sem v zadnjih 30. 
letnih težko osvojil kot uspešen podjetnik v nepremičninski panogi in kasneje kot 
direktor podjetja ter investitor pri projektih E- in M-poslovanje. Nasprotno, v smislu 
uspešnega vodenja sem vpeljal najboljše vrhunske strokovnjake, ki sem jih spoznal 
v nedavni preteklosti - delno so bili to močna konkurenca, nekaj dolgoletnih 
sopotnikov, novincev, polnih domislic ter s strokovnim znanjem iz digitalnega sveta, 



	
	

tudi s strokovnim znanjem s področja tehnologij verižnih blokov in kripto valut. Kar 
pa mi je bilo najpomembneje glede verodostojnega vodenja, preverljivi projektni 
varnosti in strateško načrtovani trajnosti: Iz svojega zasebnega kapitala sem založil 
znesek v sedemmestnem območju evra. Večje verodostojnosti od te ni!“ 

Podjetniška strategija COOINX združuje izredna sredstva, ki delujejo tako znotraj 
kot zunaj, z medsebojno spodbujenimi preseki. Pri tem je poslanstvo družbe, ki se 
uveljavlja na mednarodno delujočih podjetniških trgih, prodaja inovativnih in 
učinkovitih spletnih izdelkov za digitalizacijo trgovine na drobno. Samo v Nemčiji 
zabeleži spletna trgovina okrog 60 milijard evrov prometa, trend pa še narašča. 
Denar, ki odteka stacionarni trgovini na drobno, prispeva k opustelosti mestnih 
središč, ter pri tem vse bolj in bolj zmanjšuje kakovost življenja ljudi... 

Motor	za	digitalizacijo	evropske	trgovine	na	drobno	

In ravno tu bo COOINX aktiven - kot vodilni gonilnik za digitalizacijo trgovine na 
drobno. Tu deluje COOINX kot pomemben prodajni/pogodbeni partner skupaj z 
vodilnim vodjo trženja za M-poslovanje v trgovini na drobno iz Švice. Ta tehnološki 
vodja, ki kotira na borzi (Swiss Fintec Invest AG, prej wee.com AG) trenutno 
vključuje trgovce na drobne iz vse Evrope v svoj inovativen sistem Cashback, 
zaradi česar so v enaki meri digitalno prepoznavni. S sistemsko integracijo „wee“ 
lahko trgovec na drobno aktivira orodja za spletno trženje za pridobivanje novih 
strank in za povezovanje z obstoječimi strankami. Kupec lahko v enaki meri 
nakupuje brezgotovinsko, s pomočjo pametnega telefona. Kot protiuslugo za 
vključevanje nudi posamezen trgovec na drobno enomesten popust, ki je po eni 
strani razdeljen na potrošnike in po drugi strani gre del švicarskemu podjetju.   
Vrhunec Švicarjev: Popusti, ki se pri spletnem nakupu dosežejo v več kot 1.000 
spletnih trgovinah wee.com, se lahko zapravijo kot nakopičeni „wee“ le v trgovini na 
drobno ali se izplačajo na lasten transakcijski račun. 

Tako imenovani „digitalizirani izdelek trgovine na drobno“ podjetja COOINX 
povezuje trgovca in se odraža v paketu MDT kot „vseobsegajoč brezskrbni paket“ z 
množico storitev za trgovca na drobno. Ta izdelek je jedro prodajnih aktivnosti, 
trenutno ocenjen z 890 evri. Spremlja ga še drugo spletno orodje, ki predstavlja 
nadzorni oddelek prodajnega partnerja za enotno 99 evrov in nadalje za 39 evrov 
p.a. S trženjem tega nakupovalnega vozička so prodajnim partnerjem omogočeni 
različni dohodki od prometa, ki temeljijo na tržnem načrtu. Razvit je bil v skladu s 
potrebami partnerjev, vsebuje enajst različnih možnosti zaslužka od enkratne do 
trajne plače in se je že zdaj na trgu izkazal kot edinstveni prodajni gonilnik. 

Sodelovanje	na	uspešnem	ICO	kot	spodbuda	

Pri tem imajo partnerji koristi glede na objektivno storilnost – med drugim tudi z 
darilom kot edinstveno spodbudo, tako imenovane ICO (začetna ponudba 
kovancev) žetone, ki ga bo izvedla v 4. kvartalu zunanja stran. Nedvomni cilj 
Luksemburžanov je, da bi do leta 2019 iztržili milijon paketov MDT in skupaj z „wee“ 



	
	

aktivno oblikovali vseevropsko renesanso delno izstradane trgovine na drobno.  
Kakovost blagovne znamke samoustvarjenega podjetnika z „gorivom v krvi“ 

Kljub uspehom je ostal zasebno družinski oče treh otrok zelo skromen, če ne 
upoštevamo njegovega hobija, avtomobilističnega dirkanja. Hkrati pa prisega na 
bavarsko znamko z mrežami hladilnika kot obveznimi ledvicami. „Kar se tiče moje 
kakovosti življenja, sem zelo sproščen. Seveda ne potrebujem dveh BMW i8, 
vendar pa se moja na novo zgrajena mreža, zlasti v vzhodni Evropi, istoveti s 
premijskimi blagovnimi znamkami“, meni podjetnik. „In aktivno avtomobilistično 
dirkanje ni samo zabavno, ampak tukaj na dirkah srečujem tudi pomembne stranke 
za naš posel. In ravno zato je za vsakega prodajnega partnerja luksuzni avto 
spodbudno gonilo.  Tega smo upravičeni!“ poudarja vplivni senator v evropskem 
ekonomskem senatu reg. dr., ki je pred 10. leti kot uspešen podjetnik izstopil iz 
nepremičninske panoge, s pribl. milijardo dokazljivega prometa. 

Razviti digitalni naslov podjetja COOINX S.A. bo na spletni strani www.cooinx.com 
podjetje javno predstavilo najprej v štirih, kmalu pa tudi v sedmih jezikih s poudarki 
na filozofiji, poslanstvu, izdelkih itn.   Notranjost spletne strani bo zavarovana s 
prijavo. 
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