Wij zijn op zoek naar jonge
ambitieuze meiden die,
samen met Stichting JAN
hun eigen verzorgingsproducten of eigen kledinglijn
willen bedenken, ontwerpen en verkopen.
Het bijzondere project
MakingBeauty@AtelierJAN
geeft een groep meiden
uit Schiebroek de unieke
kans om met coaching van
ondernemers en coaches
van stichting JAN een eigen
bedrijf te starten. Een
bedrijf waarbij je je eigen
verzorgingsproducten of
kledinglijn bedenkt, ontwerpt en verkoopt. Waarbij
je alles leert wat er bij een
eigen bedrijf komt kijken,
van het product ontwikkelen en produceren, de
marketing, de verkoop en
de financiën. Het project is
een initiatief van Stichting
JAN en een unieke samenwerking met ondernemers.

Heb jij interesse in het zelf maken
van natuurlijke verzorgingsproducten,
het ontwerpen en maken van etiketten
en het verkopen van je eigen producten,
geef je dan nu op voor Making Beauty.

Bij Making Beauty ga je samen met Daphne Baloe,
oprichter van Daffie be Proud, aan de slag met
het bedenken, ontwerpen en maken van je eigen
verzorgingsproducten. Zij is een vernieuwer in het
bedenken en maken van natuurlijke producten voor
haar. Ook maakt zij diverse producten voor de
verzorging van je lichaam. Daffie is een bijnaam
en Be Proud staat voor trots zijn op jezelf, op hoe
je eruit ziet en wie je bent. De komende jaren gaat
Daphne haar kennis en ervaring delen met meiden.
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ZATERDAG 5 FEBRUARI 2022

Tijd

14.00 TOT 16.00 UUR

Voor wie

MEIDEN VANAF 12 JAAR

Locatie

STICHTING JAN / WIJKIE
ASSERWEG 399, ROTTERDAM

Aanmelden
IN WIJKIE,
VIA JANJEUGD@GMAIL.COM
OF VIA 06 - 303 79 390
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Daphne Baloe

Altijd al gedroomd
van je eigen bedrijf,
kledinglijn of verzorgingsproducten?
Grijp dan je kans en
meld je nu aan!

Altijd al gedroomd
van je eigen bedrijf,
kledinglijn of verzorgingsproducten?
Grijp dan je kans en
meld je nu aan!
Wij zijn op zoek naar jonge
ambitieuze meiden die,
samen met Stichting JAN
hun eigen verzorgingsproducten of eigen kledinglijn
willen bedenken, ontwerpen en verkopen.
Het bijzondere project
MakingBeauty@AtelierJAN
geeft een groep meiden
uit Schiebroek de unieke
kans om met coaching van
ondernemers en coaches
van stichting JAN een eigen
bedrijf te starten. Een
bedrijf waarbij je je eigen
verzorgingsproducten of
kledinglijn bedenkt, ontwerpt en verkoopt. Waarbij
je alles leert wat er bij een
eigen bedrijf komt kijken,
van het product ontwikkelen en produceren, de
marketing, de verkoop en
de financiën. Het project is
een initiatief van Stichting
JAN en een unieke samenwerking met ondernemers.

Heb jij interesse in het zelf maken
van mode, een eigen kledinglijn
bedenken en deze ook op de
markt te brengen, geef je dan nu
op voor Atelier JAN.
Bij Atelier JAN maak je kleding en accessoires met
als basis T-shirts met Afrikaanse symbolen en prints.
Je leert met ingewikkelde patronen je eigen
kledinglijn te ontwerpen. Er worden diverse workshops gegeven door mensen uit het modevak en
het bedrijfsleven over bijvoorbeeld hoe het is om
zakenvrouw te zijn, hoe je een bedrijf kan leiden
en hoe je jouw merk in de markt zet?
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