
Ben jij productontwerper? Een solo-ondernemer die gelooft in de kracht van een groep: minder ik, 
meer wij? Wil jij samen met ons een positieve impact maken als één geheel, één collectief, één 
club? Ben jij betrokken, ondernemend, kunstzinnig, eigenzinnig en creatief? Heb jij een verhaal te 
vertellen met je merk of als ondernemer?

JA? Concept store Allossa zoekt doorlopend: productontwerpers, creatieve starters, inspirende 
merken, samenwerkingsverbanden, kortom fijne creatievelingen. Voel jij je aangesproken? Lees 
dan snel verder.

Allossa is een mix van verschillende bedrijven hangend aan één kapstok: circulariteit maar met 
één missie: lokaal, sociaal en duurzaam ondernemen én duurzaam design standardiseren. Door 
deze combinatie ontstaan er creatieve dynamieken die Allossa uniek maakt. Het doel is om als één 
geheel indruk te maken. Dit doen we met zowel met onze winkel, de horeca, de ontwerpstudio, 
de workshops en evenementen, de vergaderzaal, als met onze gast. Samen zijn we Allossa en 
creëren we impact zodat we betrokken zijn met de maatschappij, Izegem en met elkaar.
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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.
• Wil je als deelnemer samen met ons een positieve impact maken op vlak van ecodesign? Ben je 

als deelnemer net als ons betrokken, eigenzinnig en creatief?

De ruimte

De bijdrage

Bij Allossa 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 voorraad 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 Allossa?

De voorwaarden om deel te nemen zijn:

• We toetsen of jouw producten bij de totaalcollectie van Allossa past en of je assortiment 
een aanvulling in het totaalaanbod is. Daarbij letten we erop dat de deelnemers onderling niet 
teveel ‘op elkaar lijken’ en of de voorraad voldoende is om een collectie te vormen.
• starten doe je steeds eerste dag van het kwartaal (1/1, 1/4, 1/7 of 1/10)
• Je betaalt GEEN huur, maar draagt € 25 % van jouw omzet af excl. btw (consignatie samen-
werking)
• Je betaalt WEL deelnamebijdrage van € 25,- (excl. BTW) per maand voor een periode van 
3 maanden. Daarvoor krijg je van onze ruimte en dragen wij zorg voor de presentatie en ver-
koop van je spullen, online promotie, verkoopoverzichten en vele andere bijkomende diensten 
zoals alle digitale betaalmogelijkheden en verpakking.

Checklist



• 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 aankoop.

Daarnaast stellen we het op prijs als wij van beide 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 (3000 volgers / 9.000 bereik). Dit onderdeel is niet verplicht, wel gewenst. (Like, share, 
connect!)

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 ontwerpen in de winkel? Heb je een persoon-
lijke 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 of kom gewoonweg lang!

De evaluatie

Sociale media

De club

• De deelnamersbijdrage wordt aan het begin van de periode van 3 maanden overgemaakt.
• De uitbetaling van de verkopen vindt elke maand plaats.
• Tussentijds houden we je op de hoogte van de verkopen en geven we aan of er bepaalde 
artikelen moeten worden aangevuld. Tussentijds geven we advies als we ideëen hebben om 
het aantal verkopen te verbeteren.


