Beste collega-duurzame ondernemer,
Zondag 13 september 2015, van 11 tot 17 uur, organiseert Sincero fair fashion voor de tiende
maal een GREENfair, met en bij de Moestuin Maarschalkerweerd in Utrecht (vlakbij stadion
Galgewaard).
De GREENfair is een knusse kleinschalige consumentenmarkt voor mensen met een eigentijdse en
duurzame lifestyle. Ook is er ruimte voor workshops; bijvoorbeeld yoga, massage, biodanza of
zeefdrukken en knutselen voor de kids.
We willen graag moderne, groene en fairtrade producten presenteren. Denk aan mode,
schoenen, accessoires, kapper, make-up, verzorgingsproducten, kleuranalyse, stoffen, well-ness,
duurzaam wonen en bouwen en milieusparende gadgets etc. Ook workshops, proeverijen of
demonstraties behoren tot de mogelijkheden.
En natuurlijk biologisch eten en drinken, bijv. wijn, kaas, zuivel, vlees, chocola. Laten proeven
mag, maar geen eten of drinken voor directe consumptie; dat laten we over aan de Moestuin.
We kijken wel echt naar de duurzaamheid van de deelnemers en hun artikelen; alleen een
‘natuurlijk product’ verkopen is niet voldoende. Ook proberen we niet te veel overlap qua
producten te bieden.
Er is ruimte voor ongeveer 25 kramen. De kramen zijn bestand tegen een spatje regen en je kunt
ook een halve kraam huren of alleen een standplaats.
Bij de Moestuin is een biologische groentewinkel en een lunchroom gevestigd en daarnaast is
er ruim speelgelegenheid voor kinderen. De kids kunnen bijvoorbeeld zelf appelsap maken of
geschminkt worden. We zorgen ook voor (live) muziek.
Sincero organiseert een modeshow van hippe biologische en fair trade kleding; als deelnemer kun
je hieraan meedoen als je bijvoorbeeld kleding of accessoires verkoopt.’s Ochtends is er een
catwalkworkshop voor mensen die het leuk vinden om voor een dag model te zijn en ’s middags
lopen deze amateurmodellen twee maal een show. Aanmelden als model kan binnenkort via de
website. We vragen een vergoeding van 50 euro voor deelname aan de modeshow, ter dekking
van de kosten. Je kunt dan minimaal 3 complete sets laten zien.
Er komen meestal een 500 tot 1000-tal bezoekers, met name mensen, tussen de 20 en 60 jaar,
waaronder veel ouders/grootouders met (klein)kinderen. Inmiddels organiseren we deze markt al
vanaf 2009 bij de Moestuin, dus er is een vaste klantenkring.
De publiciteit gebeurt o.a. via de website www.green-fair.nl, persberichten, flyers, advertenties in
locale kranten, aankondigingen op internet, facebook, twitter en via de nieuwsbrieven en websites
van de deelnemende ondernemers. Nodig dus vooral je klanten uit!
Hierbij vind je een formulier waarop je kunt aangeven of je mee wilt doen. Heb je nog vragen of
suggesties? Bel of mail gerust.
Met vriendelijke groet,
Gonny Jeths
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