Colorful, Ecological and Equal Design

SideBySide

KOKONAISVALTAISTA
hyvinvointiasi tukien

SideBySide
Luomassa tasa-arvoista tulevaisuutta

SideBySide on läpinäkyvä ja avoin yhteistyöverkosto jonka toiminta
perustuu eettiseen & ekologiseen arvopohjaan. SideBySide brändin
toimintaa ohjaa win-win periaatteet, oikeudenmukaisuus ja 		
tasa-arvo.

Reilua kauppaa

SBS perheyhteisössämme yhdistyy ykseys, yrittäjäpainotteinen koulutus, tulosta tuottava kehitysyhteistyö ja reilu liiketoiminta kansainvälisesti. Työllistämme ihmisiä antamalla heille ammatillista koulutusta ja
bisnestaitoja.

Arvovalinta

Valitsemalla SideBySiden tuet kädentaitajia kouluttautumaan ja työllistymään konkreettisesti kotimaassaan, ilman välikäsiä.

Valitse eettisesti oikein – värikästä,
ekologista ja tasa-arvoista designia!

Win-Win yhteistyöllä yhteiseen maaliin
SideBySiden arvomaailman ytimessä ovat tärkeimpinä prioriteetteina
kädentaitajien
kokonaisvaltainen
hyvinvointi, uusien mahdollisuuksien antaminen omavaraisuuteen ja
pääsyn globaaleille markkinoille itsenäisinä yrittäjinä ja työntekijöinä.
Yhteistyöyritykset ja sopimusvalmistajakumppanit sitoutuvat SideBySiden arvomaailmaan tilaamalla
yrityksemme kautta vastuullisesti
valmistetut ekologiset tuoteperheet
jälleenmyyntiin ja liikelahjoiksi. Kädentaitajat saavat tarvitsemansa
					

koulutuksen korkealaatuisten tuotteiden takaamiseksi sopimusvalmistajakumppaneiltamme.
Organisaationne saavat SideBySiden brändin markkinointiin, viestintään ja yrityksenne vastuullisuuden
raporttiin.
Kädentaitajien tarinat ja läpinäkyvyys varmistaa reiluin pelisäännöin
toimivan liiketoimintamallin, missä
luomme yhdessä esimerkkeinä tasavertaista maailmaa toisiaan kunnioittaen ja hyvinvointia luoden jokaiselle sielulle.

Rakkaus väreihin johti
askeleet kohti Tansaniaa
Toimintamallia on kehitetty 6 vuotta. Kaikki
lähti Katja Kokkoniemen visiosta rakentaa
parempaa tulevaisuutta ja tehdä bisnestä
win-win –periaatteella. Katja on luonut Tansaniaan ja Namibiaan yhteistyöverkoston ja
edellytykset SideBySide toiminnalle. Katjaa
ovat matkan varrella inspiroineen naisten
tarinat, kaikkien muittenkin tulisi kuulla ne.
Tämä toimintamalli skaalautuu myös muihin Afrikan maihin. Työ on vasta alussa, tästä jatkuu mielenkiintoinen matka.
Toivotan sinut tervetulleeksi mukaan matkaan tukemaan kädentaitajia maailman
laajuisesti!
- Katja - SideBySide Konseptin kehittelijä
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Moniammatillinen tiimi takaa laadukkaan lopputuotteen
SideBySiden verkostoon kuuluu moniammatillinen tiimi, jotka kouluttavat verkoston kädentaitajia tuottamaan kysyntään
vastaavia tuotteita sekä saamaan elitarvikkeille parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet. Kädentaitajille koulutetaan myös
henkistä hyvinvointia, liiketoiminnan perusteita ja SideBySide
vastaa siitä, että kädentaitajat saavat työstään reilun palkan.

SideBySiden ensimmäinen liikekumppani Tansanian Morongorossa sai koulutuksen järvikaislatuotteiden valmistukseen
skandinaavisin kriteerein ja näin kysytyt tuotteet saatiin jälleenmyyntiin Suomen markkinoille.

Pitkät perinteet käsityötuotteiden
valmistuksessa
Ahkerat Afrikan naiset on kautta historian tehneet käsitöitä muiden töidensä ohella ja käsityö
perinteet ulottuvat pitkälle. Pitkään tuoksunsa
säilyttävä järvikaisla materiaalina taipuu monenlaiseen sisustustuotteeseen. Sitä haetaan usein
pitkienkin matkojen päästä. Kaisla kuivataan auringossa ja se kostutetaan vedellä ennen työstöä. Perinteisesti järvikaisla levitettiin yöksi pihamaalle, jolloin yökosteus teki kaislasta helposti
käsiteltävän. Naiset heräsivät jo neljän aikaan
aamulla tekemään kaislakoreja, ennen muita
päivän askareita.

SideBySide verkoston tuotevalikoimaa
Elintarvikkeet
SideBySide verkostoon kuuluvat pienviljelijät saavat tuotteilleen reilun palkan ja
koulutuksen työnkuluun.

			Kodin- ja sisustustuotteet
			
			

Luonnonmateriaaleista tehdyt käsityötuotteet kuuluvat olen
naisena osana SideBySiden tuotevalikoimaan.

				

Aina yksilölliset ja uniikkit tuotteet

					Yrityksille räätälöidään jälleenmyyntiin korkea
					laatuiset, uniikit tuotteet.

Lähde mukaan SideBySiden perheyhteisöön tuomaan
ihmisille toivoa, valoa ja omavaraisuutta tulevaisuuteen!

Jäsen/
Kummitoiminta
Jäsen toiminnalla tuet kädentaitajien koulutusta ja
yrittäjyyttä.
Jäsenet pääsee osallistumaan erilaisiin järjestettäviin tapahtumiin;
• Hyväntekeväisyystapahtumat
•
•
•
•

Kummi-illat
Työpajat
Lanseeraustilaisuudet
Jäsenalennukset

Lähde mukaan tästä

Jälleenmyyjät
Yrityksille räätälöidään jälleenmyyntiin korkealaatuiset, uniikit tuotteet.
Jäsenet pääsee osallistumaan erilaisiin järjestettäviin tapahtumiin;
• Hyväntekeväisyystapahtumat
•
•
•
•
•

Workshopit
Uraneuvonta
Koulutustilaisuudet
Työpajat
Lanseeraustilaisuudet

Ota yhteyttä

Sponsoritoiminta
Sponsoritoiminnalla tuet
käsityöläisten koulutusta
ja yrittäjyyden alkutaipaleelle pääsemistä.
Sponsoriyritykset
näkyvät
vahvasti SideBySiden tilaisuuksissa, kotisivuilla ja somekanavissa sekä erilaisissa
järjestettävissä tapahtumissa;
• Lanseeraustilaisuudet
• Hyväntekeväisyystapahtumat
•

Koulutustilaisuudet

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
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