more than just a bag...

it´s a real FRIEND [spr.17:17]
Wil jij zo’n unieke tas?
Of...
wil je graag een workshop doen met je
Best Friends?
aanmelden of meer informatie vind je op:

Workshops
Rianne

www.friendhomeandmore.nl
of mail naar:

info@friendhomeandmore.nl
Bellen kan natuurlijk ook:

(06) 254 26 214

Leren shopper

Leren shopper | Leerbewerken
Ben jij een echte tassenfreak en altijd al je eigen tas
willen maken? Dan is dit je kans!
Friend home & more... biedt workshops voor drie
personen in mijn gezellige atelier aan huis.
Maak jouw eigen Friend...
Onder het genot van een kopje koffie/thee
en heerlijk huisgemaakt gebak ‘leer’ je de kneepjes van
het vak en ga je naar huis met jouw unieke tas!
Workshop Leren shopper €99,50 p/p
[bekijk hier het instructiefilmpje]

Workshop Leerbewerken €95,- p/p

Op Facebook en Instagram zie je
de laatste modellen en eventuele acties
Tot snel!
FRIENDelijke groet,
Rianne
[spr.17:17]

FRIEND
handmade bags

more than just a bag
...

[bekijk hier het instructiefilmpje]

Leerbewerken

Kan je niet wachten om de workshop te gaan doen?
Kijk dan snel voor meer info of meldt je aan via:
www.friendhomeandmore.nl/workshops/

more than just a bag...

it´s a real FRIEND [spr.17:17]

Op maat gemaakte tassen
speciaal voor jou!
Een tas die helemaal naar jouw wens wordt gemaakt,
dat wil jij toch ook!! Word jij al warm van het idee dat
jij al jouw wensen in één tas kunt laten samenstellen
en dat we daar in overleg een mooi eindresultaat van
maken?
Eigenlijk is alles mogelijk, mits technisch haalbaar.
Een combinatie van diverse modellen. Heb je iets
moois gezien op internet. Met een ‘friendly touch’
wordt het helemaal jouw tas. In de loop van de jaren
heb ik al veel tassen mogen produceren en allemaal
uniek!!
Neem eens een kijkje op de website:
www.friendhomeandmore.nl
Je kunt ook meteen een afspraak maken of plaats
jouw bestelling met wensen via het contactformulier
op de website of via info@friendhomeandmore.nl.

Not Just a bag...
Een tas van Friend is een uniek product dat speciaal voor jou gemaakt wordt en waarvoor dus iedere
keer weer andere materialen nodig zijn. Door bezig te zijn met het maken van deze unieke tassen,
kom je erachter dat er een hoop tijd in gaat zitten. De tassen in de meeste winkels worden vaak
massaal in de armere landen geproduceerd waar de mensen weinig respect en geld verdienen voor
wat ze maken. Dit is een stukje bewustwording dat ik je mee wil geven. Ik vraag een eerlijke prijs
voor mijn producten en probeer zoveel mogelijk voor iedereen toereikend te zijn. Leer is een prachtig
duurzaam product en gaat jaren mee en wordt met de tijd alleen maar mooier! Het leer en accessoires
koop ik in in Nederland en zoek ook zoveel mogelijk naar verantwoord geproduceerde leersoorten.
More...
Het merk FRIEND staat heel dicht bij mezelf. Het staat voor een stukje van mijn leven en wat ik daarin
overwonnen heb om de uitdaging aan te gaan een onderneming te starten. Het staat voor mijn geloof
in Jezus, mijn VRIEND voor het leven [en daarna!]

a FRIEND...everybody needs one | a FRIEND...always by your side
Mijn geloof in God is een rode draad in mijn leven en ook in mijn onderneming betrek ik Hem erin:
‘Door altijd een ‘boodschap’ over mijn VRIEND aan mijn producten
te hangen door middel van een labeltje: It’s a real FRIEND [spr. 17:17]’.
In het brandmerk op de tas is de tekst ook verwerkt. De tekst heeft als strekking
dat een vriend er altijd is, ook als het even tegen zit. Voor mezelf waardevol
omdat dit slaat op mijn vriendschap met Jezus en dat Hij er altijd voor me
is. Voor mijn bedrijf waardevol omdat ik ervoor kies op een vriendelijke en
persoonlijke manier te communiceren en mocht er iets met de tas of levering
zijn, ik het op een goeie manier wil oplossen.
Kortom: it’s more than just a bag...

[spr.17:17]
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