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WHAT YOU GET
360 GRADEN VERKOOP RAPPORT 
Wij bundelen alle informatie over jouw items
in een rapport. Deze informatie verzamelen
we vanuit de klanten die jouw items passen,
reacties op instagramposts en technische
feedback uit het atelier. Zo heb je alle
waardevolle informatie en ontvang je advies
over prijs, pasvorm, kwaliteit en
geïnteresseerde  klanten.

ONDERNEMERSSUPPORT
Als je een label wil starten heb je
waarschijnlijk 3000 vragen, net zoals wij toen
we startten. We zullen events & meetings
organiseren om elkaar te helpen en
inspireren rondom dit thema.

CREATIVE WORKSHOPS
Schetsen, naaien, ontwerpen, fotograferen.
Talentvolle mensen uit ons netwerk staan te
popelen om workshops te geven om je te
helpen dat ene probleem te tackelen. 

PHOTOSHOOT
Elk seizoen organiseren we een photoshoot.
Wij zorgen voor modellen, fotografen en
MUA's  om voor de beste foto's van je
designs te zorgen. Maar zo'n dag is ook
enorm interessant om je creatieve netwerk
te vergroten. 
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De stappen in het proces:

Moodboard lancering:
Als je na een kennismaking met ons bent geselecteerd om
mee te doen ontvang je allereerst ons moodboard voor het
komende seizoen.

Schetsen:
Aan de hand van het moodboard lever je ons een ontwerp
in 3 variaties aan. Wij geven je daarna feedback. 

Sample:
Je levert een sample aan. Samen passen/checken we je
sample door. We doen een kwaliteitscheck en je krijgt
verdere feedback om je ontwerp te perfectioneren.   

Aanleveren collectie 
Je levert je ontwerp aan in 3 maten/stuks/variaties aan,
voorzien van labels en klaar om in de winkel te worden
verkocht. 

Alles gaat in een goed overleg met elkaar. Samen maken
we er een vruchtbare samenwerking van. 

HOW IT
WORKS

  



WHY?
Om te bouwen aan
een duurzame &
creatieve mode
community.

Wij weten hoe moeilijk het kan
zijn om door te zetten als je
met je label begint. En niet
iedereen has got what it takes.
Maar samen kunnen we meer
bereiken. 

Én; de toekomst is samen. De
toekomst is duurzaam. De
toekomst is bewust. Vintage,
handgemaakte kleding en
kleding ruilen & delen. Dat is de
toekomst van mode denken wij
bij eeden. 

Samen ontwerpen we de

toekomst van mode. 

 



READY TO
JOIN THE
FORCE?
schrijf jezelf in!

GA NAAR DE WEBSITE
Schrijf jezelf in via de 'you are a
designer' pagina op de website. 
 
IMPRESS US
Dare to show yourself, en mail
ons jouw portfolio, schetsen
en/of foto's van je huidige
designs. 

LET'S MEET
Als we je willen toevoegen aan
the force zullen we je uitnodigen
voor een gesprek op ons
hoofdkantoor om kennis te
maken. 

We hope to see you soon! 


