In augustus 2015 ben ik gestart met mijn webshop Jeanet fair chain products. In
deze webshop verkoop ik allemaal producten met een eerlijk en mooi verhaal. Zo
ben ik begonnen met de sieraden van de merken Kazuri, A Beautiful Story,
Green Age en tassen van het merk Myomy. Allemaal producten die handmatig zijn
gemaakt door mannen en vrouwen die daar een eerlijk maakloon en goede sociale
voorzieningen voor krijgen. En dan ga je kijken hoe je deze collectie verder kunt
uitbreiden. Een mooie collectie creëren zodat er voor iedere smaak en voor iedere
portemonnee iets moois is te verkrijgen. Ik kan jullie vertellen dat het een hele
moeilijke zoektocht is. Ik wil namelijk geen massaproducten, maar mooie, eerlijke
en transparante artikelen. Daarom zoek ik partners en ontwerpers die hierbij passen.
De nieuwe sieradenmerken zijn Maaike van Loon, Lalici, Taj
Amsterdam en Jacky. Ook nieuw zijn de zijden sjaals van ontwerper Pete
Volich en de gehaakte tas van WorldGranny.
En nu hoor ik jullie hardop denken, hoe kan ze dat allemaal bekostigen? Ik kan
jullie zeggen, met diezelfde vraag zat ik zelf ook. Zo groot is mijn portemonnee
ook niet. Ik ben toen op het volgende idee gekomen. Jeanet Fair Chain Products is
het platform waar al deze ontwerpers worden samengebracht. Jullie hebben een
brede keuze uit een mooi en eerlijk assortiment. En de ontwerpers hebben een
verkoopkanaal waar hun mooie producten en verhaal worden verteld. Het niet
aanhouden van extra voorraden is ook duurzaam. Op deze manier worden er geen
producten verspild.
De ontwerpers verzenden rechtstreeks. Daarom zijn de levertijden op verschillende
producten wat langer. En de speciaal op maat gemaakte artikelen hebben
logischerwijs al een langere levertijd nodig.
We rekenen geen verzendkosten, zodat er geen verborgen kosten zijn en u altijd
direct weet wat u betaald, De producten op voorraad worden ook zonder extra
kosten via PostNL verzonden.
Allerlei prachtige, eerlijke producten samen in één en dezelfde webshop en ook één
en hetzelfde aanspreekpunt. Al uw vragen beantwoorden we direct en als u een
specifieke vraag heeft, kijken we hoe we u van dienst kunnen zijn. Op deze manier,
door zo transparant mogelijk te zijn, maken we het verschil en zorgen we voor
tevreden klanten.
Groetjes,
Jeannette
www.jeanetfairchainproducts.nl

