this is your world. shape it! Or someone else will ...

tekstbordjes met je eigen spreuk
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FAIRTRADE UIT INDIA

Grafisch ontwerper Magda Rijs was altijd al onder de indruk van de bijzondere
signboards die je in India overal tegenkomt. Magda richtte Customize Your
World op en haalde dit bijzondere ambacht naar Nederland. In haar webshop
kun je standaard bordjes bestellen, maar ook zelf aan de slag met je eigen
tekst. Deze tekst wordt vervolgens in India op een blikken bordje met houten
frame geschilderd. Helemaal met de hand! Jij blij en de painters zo mogelijk
nog blijer, want ze krijgen een goede prijs, zijn gegarandeerd van werk en er
blijft bovendien een traditioneel vakmanschap behouden.

Maak je eigen bordje online op www.customize-your-world.com

Denk aan een origineel kraamcadeau. Of heb je een favoriete affirmatie die je op zou willen hangen als reminder dat je
het vanaf nu ECHT anders zou gaan doen? Gaat er binnenkort iemand trouwen en je zoekt een uniek cadeau? Geef ze
hun sierlijk geschreven huwelijksdatum op een bordje! Het logo van je bedrijf, een doordenker voor op de wc, de naam
van je kind voor op de kinderslaapkamer, een populaire kreet voor in de kantine, The sky is the limit, of zoals de Indiërs
zeggen: phir kuch milenge. Al vanaf 25 euro! Ga snel aan de slag en binnen een paar weken heb je jouw creatie thuis.

HET GOEDE
DOEL

Customize Your
World geeft ook terug
aan de samenleving in
India. 20% van de

opbrengst gaat
naar FREE THE
CHILDREN een

organisatie die Indiase
meisjes, door o.a.
scholing een betere
toekomst geeft. Een

doe mee!
WITH
FROM
JASON MRAZ
Onze ambassadeur

win-win situatie.

Singer Songwriter
en Eco Friendly

JASON MRAZ
steunt met zijn
Foundation Free
The Children èn ons.
Zijn laaste album
LOVE IS A FOUR
LETTER WORD is
de inspiratie voor
dit actie bordje.

Van elk van Jason’s LOVE bordjes komt 5 euro ten goede aan Free the children
Shop till you drop

In de webshop worden talloze kanten-klare sign boards aangeboden,
ontworpen door Magda. Of je interieur
nu tijdloos klassiek, strak modern of
kleurrijk etnisch is, je vindt hier altijd
een bordje in je eigen stijl. Deze zijn
uit voorraad leverbaar en beginnen al
bij 12,50 euro.
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Love bordje Jason Mraz, 45 x 14 cm, €19,95 euro
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De bordjes zijn gemaakt van een geverfd plaatje blik van ongeveer 2 mm dikte, wat op een simpel houten frame is
getimmerd. Het hout en de achterkant van het blik zijn ook geschilderd zodat de bordjes ook geschikt zijn voor buiten.

