
EEN RELATIEGESCHENK VOOR JOUW MEDEWERKERS MET EEN GOED VERHAAL.



De wereld verandert. Duurzaamheid
en de circulaire economie zijn geen nice to 
haves meer, maar noodzaak als we een 
leefbare wereld willen doorgeven aan 
toekomstige generaties. Dit vraagt om een 
relatiegeschenk die hierop actie onderneemt. 

Als Sustainable Fashion Gift Card  
stimuleren we bewuste en duurzame 
keuzes. Met een aanbod van 1000+ mode 
en lifestyle cadeaus met een goed verhaal, 
kunnen medewerkers zelf hun geschenk 
uitkiezen.

EEN GOED CADEAU WAS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK!

Fotografie: Margarita Tentyukova 
(links) en Laura van der Spek (rechts) 
Merk: Serendipity Vintage Dreamer

Bewust consumeren betekent overigens niet dat je altijd een product 
hoeft te kopen. Toen ik een aantal jaren geleden dit zelf bestefte, ben ik 
mijn kleding gaan lenen bij een kledingbibliotheek. Ik ervaar nu dat 
toegang tot een deel van mijn garderobe waardevoller is dan al mijn 
kleding zelf bezitten. Naast (web)winkels, kan je onze giftcard 
daarom ook verzilveren bij kledingbiebs, swapshops en ervaringen als 
naaiworkshops, het Fashion for Good modemuseum, en meer!

Wij geloven dat relatiegeschenken duurzaam, sociaal en circulair 
ondernemerschap zouden moeten supporten. Als SFGC doen we dat. 
Doe je met ons mee? 

Nanette Hogervorst
Oprichter SFGC

Onze giftcard:

√ Stimuleert bewuste keuzes 

√ Breed en inclusief aanbod 

√ Drie jaar geldig

Onze acceptatiepunten:

√ Zero waste en circulair 

√ Duurzame certificeringen 

√ Transparante keten

JOUW ORGANISATIE MAAKT IMPACT MET DE 
SUSTAINABLE FASHION GIFT CARD

https://sustainablefashiongiftcard.nl/pioneer/serendipity-vintage-dreamer/
https://sustainablefashiongiftcard.nl/pioneer/serendipity-vintage-dreamer/


WANNEER KUN JE DE SFGC CADEAU GEVEN?

• Bedankje aan medewerkers voor hun inzet
• Kerstgeschenk voor medewerkers
• Verjaardagscadeau voor medewerkers
• Perfect cadeau voor secretaressedag
• Teamuitje, geef een ervaring i.c.m. de SFGC (zie aanbod)
• Employee engagement cadeau in het kader van de  
 duurzame ambtiies van het bedrijf
• Kerst-en relatiegeschenk voor klanten
• Origineel bedankje voor sprekers op events
• Duurzame give-away op events

WAAR KAN JE DE SFGC BESTEDEN?

Met de SFGC heb je online en offline keuze uit 1000+  
cadeaus voor vrouwen, mannen, baby’s en kinderen. 

• Duurzame mode merken
• Duurzame mode en lifestyle winkels 
• Circulaire retail: kleding lenen, leasen, ruilen en repareren
• Ervaringen: style coaching, workhops, modemuseum
• Literatuur: magazines en boeken over duurzaamheid  

ECHT DUURZAAM?

Al onze partners zetten zich 100% in voor duurzaamheid en zijn 
door ons gereviewed op mens, milieu en dier. 

EEN BETROUBARE PARTNER

De SFGC staat ingeschreven als vrijgestelde elektronsiche  
geldinstelling in het register van de DNB. Zij voldoet daarmee aan 
alle wet-en regelgeving op gebied van cadeaukaarten. 

V.l.n.r. The Collection One, De Steek, Studio Jux, Narzuta   

https://www.dnb.nl/openbaar-register/registerdetailpagina/?registerCode=WFTEG&relationNumber=R166600
https://sustainablefashiongiftcard.nl/pioneer/studio-jux/
https://sustainablefashiongiftcard.nl/pioneer/studio-jux/
https://sustainablefashiongiftcard.nl/pioneer/the-collection-one/
https://sustainablefashiongiftcard.nl/pioneer/de-steek/


Simply Sustainable

• Digitale of fysieke SFGC, bedrag naar  
 keuze tussen €10-150
• Verpakking €1,50 en kosteloos bij een  
 bestelling van meer dan 20 SFGCs van  
 tenminstel €25
• Exclusief eventuele verzendkosten 

Persoonlijke boodschap is mogelijk en 
co-branding is mogelijk bij grote orders.  

Sustainable Fashion Guide 
 
Deze guide leest lekker weg en voelt 
aan als een magazine. Op basis van 
archetypen geeft de guide tips hoe je 
een duurzame garderobe kan creëren. 
Inspireert met verhalen over mode- 
pioniers, de kledingindustrie en mooie 
beelden. 

Kosten:
• Digitale guide €3,59
• Fysieke A5 full colour guide €8,95
• Exclusief eventuele verzendkosten 

Te bestellen met en zonder SFGC.  

Sustainable Fashion Lifestyle Tour
 
Tour van 2 - 2,5 uur langs duurzame 
mode en lifestyle ondernemers in  
Amsterdam, Arnhem of Den Haag, 
incl. drankje en snackje. 

Kosten:
• €35 per persoon 
• Minimaal 5 personen 

Te bestellen met en zonder SFGC.  

Online Fashion Lifestyle Bingo
 
Op inspirerende wijze maak je kennis 
met de mode en lifestyle pioniers waar 
je de SFGC kan verzilveren. 

Kosten:
• Bingo-kaart digitaal: €100 voor het   
 hele team of bedrijf.
• Kosten Bingo-kaart fysiek, incl.  
 mini-borrelplank: €30 per persoon   
 (minimaal 5 personen)  
 
Alleen te bestellen i.c.m. de  
Sustainable Fashion Gift Card.   

Op de SFGC is geen BTW van 
toepassing. Alle overige prijzen 
zijn excl. BTW.

Foto Lena the fashion library

ONS AANBOD VOOR JOUW MEDEWERKERS

https://sustainablefashiongiftcard.nl/pioneer/bij-priester/


ONTVANG EEN GRATIS SAMPLE

Wij sturen je graag een giftcard, verpakking en/of fysieke Sustainable 
Fashion Guide toe. Wil je meer weten? Een afspraak is zo geregeld!

EXPERIENCE 
 
Wil jij je team een onvergetelijke ervaring geven, dan kan je bij ons 
workshops, inspiratiesessies en kledingruilevents boeken. Benieuwd 
geworden? Neem contact met ons op.

nanette@ow-ourworld.nl

06-48610644

DIT VINDEN ONZE KLANTEN

https://www.instagram.com/p/CRhCXtkjiRB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.linkedin.com/posts/butterfly-works_earthday-activity-6790912321595162626-uysw

