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1ofa100.com – Meer creativiteit en individualiteit door Limited 
Editions 
 

Een nieuw platform voor limited editions gaat online en verwelkomt zijn eerste 
100 klanten met een exclusieve design tas. 
 
1ofa100 is het eerste online platform dat zich exclusief richt op limited edition producten en ervaringen. 
Alleen 100 keer zal elk product of ervaring uitgebracht worden. 
 
Het is een nieuw platform voor creativelingen en merken uit verschillende disciplines zoals kunst, product- 
ontwerp, mode, events etc. 1ofa100 vormt een unieke omgeving waar zij hun limited editions wereldwijd 
kunnen aanbieden. Het nieuwe concept richt zich op klanten die individualiteit waarderen en niet 
blindelings mee gaan met de massa.  
 
“1ofa100 is de perfecte manier voor zelfstandige ontwerpers om meer ontwerpen te verkopen in plaats van 
meer producten” zegt Jop Schrijvers, een van de oprichters van 1ofa100. 
 
De afgelopen maand hebben al meer dan 50 ontwerpers zich aangemeld en het aantal aanmeldingen stijgt 
met de dag. 
 
1ofa100 is gestart met de verkoop op 1 juni 2014 en verwelkomt zijn eerste 100 klanten met een exclusieve 
design tas. Dit unieke cadeau is zelf een limited edition. Het is ontstaan in samenwerking met Pheel, een 
authentiek design collectief uit Cairo. 
 
 
 
 
 
 

 

Over 1ofa100 
 
1ofa100 is een online platform dat alleen limited editions aanbiedt. De 
authentieke producten worden aangeboden door zelfstandige ontwerpers en 
merken die zorgvuldig zijn uitgekozen. Het platform biedt een exclusieve 
omgeving waar de ondernemende geest van de creatieve deelnemers wordt 
gestimuleert. De oprichters komen uit zeer uiteenlopende vakgebieden zoals 
productontwerp, brand management en e-commerce.  
Wordt ook een van de honderd en ga naar 1ofa100, dé plek waar je altijd een 
nieuw aanbod van zeer uiteenlopende authentieke kwaliteits producten 
aantreft.  
 
 

 Pers contact 
 
Manoj Kallupurackal 
Aachenerstr. 50 
50674 Köln, Germany 
 
manoj@1ofa100.com 
+49 174 155 12 44 (DE)  
+41 78 91 44462 (CH) 
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