Green shop

Στις μέρες μας όλοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να κάνουν πιο «πράσινη» τη ζωή
τους.

Κάθε μέρα βλέπουμε γύρω μας χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα από διαφημιστικές
εκτυπώσεις. Οι περισσότερες από αυτές έχουν μια λαμπερή πλην όμως σύντομη
ζωή. Η κατάληξή τους είναι συνήθως τα σκουπίδια γιατί είναι δύσκολη και ακριβή
η ανακύκλωσή τους. Εμείς μαζεύουμε όλες αυτές τις εκτυπώσεις και τους δίνουμε
μια δεύτερη εξίσου λαμπερή ζωή. Αυτό που χθες ήταν η διαφήμιση μιας ροκ
συναυλίας ή μιας μάρκας καφέ αύριο θα γίνει μια τσάντα ή ένα σακίδιο. Κάποιος
θα το έλεγε μετεμψύχωση, εμείς το λέμε Upcycling και είμαστε σίγουροι ότι η
διαδικασία αυτή δικαιώνει σχεδιαστές, χρήστες και πρώτες ύλες.
Όπως μπορεί κανένας εύκολα να αντιληφθεί δεν είναι δυνατό να φτιαχτεί το ίδιο
προϊόν δύο φορές, αφού δεν είναι δυνατό να έχουμε ακριβώς το ίδιο κομμάτι
εκτύπωσης κομμένο ακριβώς στο ίδιο σημείο. Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Είναι
δηλαδή MyOneAndOnly και έχει έναν αριθμό που θα δείχνει για πάντα τη
μοναδικότητά του.
Όλα μας τα προϊόντα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα από Έλληνες
και φέρουν τη σήμανση “Proudly Made In Greece” ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά
του κόσμου.
Σειρά προϊόντων MyOneAndOnly:


Γυναικείες τσάντες



Ανδρικές τσάντες



Σακίδια



Τσάντες Υπολογιστών



Νεσεσέρ



Πορτοφόλια

Τι κερδίζει το κατάστημα:


Τα προϊόντα από επαναχρησιμοποιημένα υλικά δημιουργούν μια εξαιρετική
ευκαιρία για «πράσινη» δημοσιότητα και πωλήσεις.



Πρόκειται για καλόγουστα στυλάτα προϊόντα που έχουν ως επιπρόσθετο
χαρακτηριστικό το ότι είναι «πράσινα».



Κάθε ένα είναι διαφορετικό και κάνει τη διαφορά απέναντι σε ένα κοινό
κορεσμένο από τα συνηθισμένα (πανομοιότυπα) προϊόντα που διατίθενται
στην αγορά.



Εμπλουτίζουν τα προϊόντα που μπορεί να πουλάει το κατάστημα και
μάλιστα προς ένα κοινό υψηλού επιπέδου.



Κάνουν το κατάστημα πιο ελκυστικό απέναντι σε τουρίστες από χώρες με
οικολογική παράδοση με δεδομένες μάλιστα και τις πολύ οικονομικές τιμές.

Τρόπος συνεργασίας:


Ανάλογα με το είδος και τη θέση του κάθε καταστήματος γίνεται πρόταση
για μια πρώτη διερευνητική παραγγελία.



Μαζί με την παραγγελία αποστέλλετε ενημερωτικό – πληροφοριακό υλικό
για να εκπαιδεύσει και να υποστηρίξει το προσωπικό του καταστήματος.



Οι επόμενες παραγγελίες γίνονται πάντα ανά μοντέλο δίνοντας και κάποιες
πληροφορίες για τις προτιμήσεις ως προς τα χαρακτηριστικά των σχεδίων
των προϊόντων (πχ ανοιχτόχρωμα, υπερίσχυση κάποιου χρώματος, τύπου
σχεδίων, κλπ). Δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του προϊόντος
που θα παραγγελθεί.

Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες συνεργασίας με τα καταστήματα. Κάθε περίπτωση
όμως είναι διαφορετική.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την πρόταση που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις
ανάγκες σας.sales@myoneandonly.gr

