Kreative erhverv

Kreative erhverv
Som kreativ iværksætter har du sjældent en stor kapital til at både at betale husleje, producere, udstille og sælge dine produkter,
men på Reffen har du mulighed for at kunne alle tre dele.

Kreative og liberale erhverv:

Vi søger passionerede og talentfulde iværksættere: Du brænder for det, du laver og mangler et sted, hvor du både kan
producere, udstille og sælge dit produkt. Vi søger fx:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tøjdesigner
interiør
smykkerdesigner
møbelsnedker
retro barber/frisør
cykelsmed
fotograf
kunstner
3D-print designer
Smed
skateboard snedker
produkter af genbrugsmateriale
skærsliber

På Reffen bliver du en del af et kreativt og professionelt fællesskab med andre iværksættere, der brænder for det, de laver. Ligeledes får du mulighed for at udstille og sælge dine
ting for gæsterne samme sted, som du producerer dit design/produkt.

Dogmeregler - kreative erhverv
Vi søger kreative ildsjæle med talent til de kreative værksteder i containere,
som kan se sig selv i følgende dogmer: Reduce & Reuse.

Håndværk & servicefag:
Dit produkt skal laves i hånden, produceres, udstilles og sælges på Reffen.

Dyrevelfærd:
Vi opfordrer til at tænke på dyrevelfærd, når du vælger dine materialer og produkter.

Miljøvenlighed:
•
•
•
•
•

Vi opfordrer til, at du vælger miljøvenlige materialer og produkter
Vi opfordrer til, at du arbejder med genbrug og affaldssorterer
Vi opfordrer til, at du bruger strøm med omtanke
Vi opfordrer til, at du arbejder med økologi
Vi opfordrer til, at du handler socialt ansvarligt

REDUCE
& REUSE

Kreative erhverv - hvad koster det?
•

Kreative værksteder – du designer selv dit værksted
Selve værkstedet indrettes i en skibscontainer - enten en 10 eller 20 fods container, som du selv indretter, designer og dekorerer.
Som stadeholder overtager du containeren rå, hvilket giver dig mulighed for selv at indrettet dit værksted og butik.
Alle kreative værksteder har adgang til strøm, vand og afløb.
Du har adgang til dit værksted alle ugens dage, også selvom det er uden for markedets åbningstider.

Prisen for at leje et værksted i en container er næsten gratis. Det er måske Københavns
billigste kvadratmeterpris, inkl. forbrug med mindre at du har et overforbrug.
Så vil dette blive faktureret med en måneds varsel.
Der opstilles forbrugsmålere på alle stader, som afregnes med hver
enkelt stadeholder. Hvis enkelte stadeholdere belaster udgifterne til
eksempelvis vand, affaldshåndtering, og el mere end gennemsnittet,
vil stadeholderen blive pålagt et ekstra bidrag udover husleje.

