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HİKAYEMİZ

KOLEKSİYONUN
HİKAYESİ
Bu bileklikleri hayalimizdeki
dünyanın mümkün olduğunu
hatırlamak için yaptık. Çünkü kol
kola olduğumuzda, hayallerimizi
birlikte gerçekleştirebilecek güce
sahibiz. Yaşadığınız dünya her
gün verdiğiniz kararlarla
şekilleniyor. Etrafınıza bir bakın,
sahip olduğunuz her şeyi size
sağlarken toplumsal bir sorunu
çözen bir sosyal girişim
olduğunu göreceksiniz. Ürün ve
hizmetlerinizde sosyal girişimler
ile kol kola girerek, daha özgür
ve adil bir dünyanın kapılarını
aralayabilirsiniz. Bu bileklikle kol
kola hareketine katılarak ilk
adımı attınız.
#Kolkola

ÜRETİCİLERİMİZ

KOL KOLA TOPLULUĞU

ŞEFFAFLIK

ZEYTNİNDALI KADIN KOOPERATİFİ

Bilekliklerin üretiminde kullanılacak olan
malzemelerde adil üretim koşullarını sağlayan
ham madde sağlayıcıları tercih edilmektedir.
Ham madde, kargo ve paketleme maliyetleri
Joon tarafından karşılanmaktadır. Faydalanıcı
payı olarak da yer alan şeffaflık kriteri, ürünün
üretimine katkı sağlayan Kol Kola topluluğuna
aktarılan üretim bedelinini yansıtmaktadır.
Faydalanıcı payı hesaplanırken üreticinin
bileklikleri üretimi sırasında geçirdiği çalışma
süresinin, aylık geçim ihtiyacına oranı baz
alınarak hesaplanmıştır. Tasarım ve Hizmet
bedeli Joon'un operasyonel giderleri
hesaplanarak belirlenmektedir.

Kol Kola topluluğu Zeytindalı Kadın
Kooperatifi desteği ile Ankara, Tuzluçayır’da
yer alan dikiş atölyesinde dikiş alanında
çalışamayan ve düzenli geçim kaynağı
erişmekte zorlanan ev eksenli kadınlar
tarafından kurulmuştur. Yaklaşık 10 kişiden
oluşan üretici topluluğu Kol Kola
bilekliklerinin üretimi, ambalajlanması
süreçlerini yönetmektedir. Toplu olarak
gelen bütün siparişlerde mahallede daha
fazla kadının yararlanması ön koşuluyla
oluşturulmuş topluluk, 2021 yılına kadar
yapılan toptan ve bireysel satışlar
sayesinde yaklaşık 93.000 ₺ kazanmıştır.

Tasarım ve Hizmet Bedeli
28.6%

Faydalanıcı Payı
42.9%

Ham Madde
17.1%
Kargo Paketleme
11.4%

KOLEKSİYON ÜRÜNLERİ

YERYÜZÜ İÇİN KOLKOLA

BEREKET İÇİN KOLKOLA

KAHKAHA İÇİN KOLKOLA

DEĞİŞİM İÇİN KOLKOLA

KOLEKSİYON ÜRÜNLERİ

ÖZGÜRLÜK İÇİN KOLKOLA

ÖZGÜRLÜK İÇİN KOLKOLA

UYUM İÇİN KOLKOLA

KARDEŞLİK İÇİN KOLKOLA

SİZE ÖZEL KOL KOLA!

KOL KOLA HİKAYENİZİ ANLATIN!
Kol kola bilekliklerinizi talebinize göre

Tercih ettiğiniz iplik, ambalaj ve boncuk

kişiselleştirebileceğinizi biliyor

tasarımlarıyla etkinliklerinizde, özel

muydunuz? 

günlerinizde ve hediyelerinizde daha fazla
insana kol kolanın hikayesini
anlatabilirsiniz!

SİZE ÖZEL KOL KOLA!

KAÇ KİŞİ KOL
KOLA GİRDİ ?
2022 itibariyle yaklaşık 70000
kişi farklı meseleler için <kol
kola> girmiştir. Hedefimiz kol
kola koleksiyonu ile 3 milyon
kişinin kol kola girmesini
sağlayarak, 300 üreticiye
minimum 750 ₺ üzerinde geçim
imkanı yaratmak. Daha fazla
insana sosyal girişimlerin
hikayelerini anlatmak,
koleksiyona yeni üreticilerin
dahil olması için kol kola
hareketine destek olabilirsiniz!

BİZE ULAŞIN!
Siparişleriniz için;
Duygu Vatan
Kurucu Ortak
duygu@joon.world
+90 537 313 36 60

