Trendy Fun Wear van creatieve hobby naar dynamische onderneming

Frans Adams : professional in ontwerpen en airbrushen van verkoopbare graffiti.
Mijn werkplek is een in het oog springende stand met eyecatchers en veel faciliteiten.
Maar werken kan ik in principe overal, als ik de spuitinstallatie maar bij de hand heb.
Trendy Fun Wear is entertainment. Een levendige show, met een vleugje francais.
Als de opvallende stand is opgebouwd, blijven de mensen nieuwsgierig staan. Dan schuifelen ze
voorzichtig naar voren en kijken ze vol bewondering naar wat er gebeurt. Ze zien dan hoe ik live
met de hand kunstzinnige en kleurrijke creaties op shirts, sweaters en vesten aanbreng.
De bezoeker kan ter plekke een keuze maken uit duizenden verschillende motieven. Het is juist de
kracht van Trendy Fun Wear dat in korte tijd prachtige textielkunstwerkjes ontstaan voor de ogen
van en geheel naar de wensen van de klant. Dagelijks worden zo 60-70 klanten tevreden gesteld.
Ik vind het prachtig om tussen de mensen te zijn, hen te vermaken en een authentiek product af te
leveren.
Trendy Fun Wear treedt op in vakantieparken, bij sportwedstrijden en andere evenementen.
Kopers zijn kinderen, ouders, opa's en oma's maar ook enthousiaste supporters. Op mijn website
www.trendyfunwear.nl kunt u zien op welke andere plaatsen ik mijn kunsten al heb vertoond en op
www.youtube.com/user/trendyfunwear kunt u zien hoe ik op locatie werk.
Kortom : Trendy Fun Wear laat evenementen en feesten extra uit de verf komen!
U kunt ook kleding (t-shirts, sweaters en vesten) bestellen via mijn website. In enkele minuten is de
bestelling afgerond en binnen enkele dagen wordt ze netjes door TNT thuisbezorgd.
Desgewenst maak ik ook kunstzinnige, unieke uitingen op andere objecten, stickers, zeildoek,
voertuigen of wanden. Sinds kort behoren workshops en het opleuken van kinderfeestjes ook tot de
mogelijkheden.
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