BRANDPUNT COLLECTIEF
Wij geloven dat individualisme plaats maakt voor collectivisme.
Minder Ik - Meer wij.
SA|MEN|RED|ZAAM|HEID
Hallo daar! Hey JIJ!
Ben jij productontwerper? Een rasechte individualist die gelooft in de kracht van collectivisme: Minder ik, meer wij? Wil jij samen met ons een positieve impact maken als één geheel, één collectief?
Ben jij betrokken, kunstzinnig, eigenzinnig en creatief? Heb jij een verhaal te vertellen met je merk
of als ondernemer ?
YES!
Brandpunt Collectief zoekt doorlopend: productontwerpers | inspirende merken | fijne mensen |
samenwerkingsverbanden | jong | oud | goud | zilver
Voel jij je aangesproken? Lees dan snel verder.

BRANDPUNT
Brandpunt is een mix van verschillende concepten, die bij elkaar komen. Door deze combinatie ontstaan er creatieve dynamieken die Brandpunt uniek maakt. Ons doel is om collectief, als één geheel,
indruk te maken. Dit doen we met zowel met onze winkel, de horeca, de vergaderzaal, het laserlab,
de evenementen, als met onze gast. Samen zijn we het Brandpunt Collectief en creëren we impact
zodat we betrokken zijn met de maatschappij, Breda en met elkaar.

BRAND.CHECK
Wil jij deelnemen aan ons concept? Voor ons zijn de volgende aspecten van belang:
+ Passen wij bij elkaar? Kunnen wij elkaar aanvullen, inspireren en versterken?
+ Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal, zowel het verhaal achter de producten als de ondernemer.
Hoe kunnen wij elkaar versterken?
+ Wil je als deelnemer samen met ons een positieve impact maken als één geheel, één collectief? Is
de deelnemer net als ons betrokken, eigenzinnig en creatief?

BRAND.RUIMTE
Bij Brandpunt huur je geen ‘vaste’ ruimte, maar krijgt iedere deelnemer evenveel aandacht.Op deze
manier kunnen wij de producten op een dynamische manier door de winkel presenteren en blijft het
altijd spannend voor de bezoeker. Wij zorgen ervoor dat de producten netjes worden gepresenteerd.
Is de inventaris bijna op? Dan krijg je van ons tijdig een bericht.
+ Hoeveel m2 is gewenst? En hoeveel ruimte kunnen wij je bieden.
+ Wat is er nodig? Heb je een eigen display of wil je een schap/plank gedeelte van Brandpunt?

BRAND.BIJDRAGE
De voorwaarden om deel te nemen zijn:
+ We toetsen of jouw producten bij de totaal collectie van Brandpunt past en of je assortiment een
aanvulling in het totaalaabod is. Daarbij letten we erop dat de deelnemers onderling niet teveel ‘op
elkaar lijken’.
+Je betaalt GEEN huur, maar draagt 35% van jouw omzet af (consignatie samenwerking)
+ Je betaalt een deelnamebijdrage van € 25,- (excl. BTW) per maand voor een periode van 3 maanden. Daarvoor krijg je van ons ruimte en dragen wij zorg voor de presentatie en verkoop van je spullen, on-line promotie, verkoopoverzichten en vele andere bijkomende diensten.
+ De deelnamersbijdrage wordt aan het begin van de periode van 3 maanden overgemaakt.
+ De uitbetaling van de verkopen vindt plaats aan het einde van de periode van 3 maanden.
+ Tussentijds houden we je op de hoogte van de verkopen en geven we aan of er bepaalde artikelen
moeten worden aangevuld. Tussentijds Ook geven we advies als we ideeen hebben om het aantal
verkopen te verbeteren.

BRAND.EVALUATIE
Na elke seizoen evalueren wij de verkopen en de samenwerking. Wat gaat er goed, wat kan er beter?
Hoe reageren de klanten? Zijn de verkopen voldoende?
Na minimaal 6 maanden besluiten wij samen in overleg of wij dit model in deze vorm
voortzetten of op zoek gaan naar een andere samenwerkingsvorm, zoals bijvoorbeeld overgaan op
inkoop.

BRAND.SOCIAL
Daarnaast stellen we het op prijs als wij van beiden kanten een actieve social media
samenwerking aangaan. Dit houdt in dat beide partijen promotie verrichten op social media
met als doel het eigen netwerk motiveren en te activeren. Wij promoten je producten in ons
netwerk (4000 volgers / 10.000 bereik)
Dit onderdeel is niet verplicht, wel gewenst. (Like, share, connect!)

BRAND.COLLECTIEF
Naast de netwerkevenementen die wij voor onze deelnemers organiseren zetten wij iedere week
een andere ondernemer in de spotlights. Vind je het interessant om je product te demonstreren aan
onze klanten? Heb je zin om een middag bij ons te illustreren, zeep te maken, te schrijven en/of te
ontwerpen in de winkel? Heb je een persoonlijke marketing en communicatie actie ontwikkeld en wil
je deze via onze store laten lopen? Be our guest!
Dit onderdeel is niet verplicht, wel gewenst. (Like, share, connect!)

Hebben jullie ideeën? Je kunt ons mailen, bellen, maar als je het op zijn effectiefst wilt: Kom langs!

