SAY GOODBYE TO DISTRESS THANKS TO OUR
VENDING MACHINE “S.O.S.”
S.O.S. is een retailbedrijf. Dit houdt in dat via onze automaten S.O.S. direct
producten levert aan klanten. Dit zijn oude sigarettenautomaten, omgetoverd tot
panty-automaten, gevuld met panty’s en overige essentials.

De essentie van S.O.S. is om een snelle vervanging mogelijk
te maken voor panty’s en eventuele andere essentials voor
de vrouw.
Wij als merk willen vrouwen zelfverzekerd laten
voelen. Een geladderde panty moet dat gevoel niet
in de weg staan. Door een inspirerende quote bij de
producten toe te voegen, willen wij de vrouw nog
een extra zelfverzekerdheid boost geven. Wij
focussen ons daarnaast op iets terugdoen voor de
maatschappij, door duurzaam geproduceerde
panty’s te verkopen in een hergebruikte
sigarettenautomaat. Daarbij willen wij kunstenaressen
een podium bieden door onze automaten door hen
te laten pimpen.
Onze panty’s worden geproduceerd van
overgebleven stukjes pantygaren, die gewoonlijk
weg worden gegooid. Dit vermindert CO2-uitstoot en
waterverbruik in vergelijking met ‘normale’ panty’s.
Ondanks dat de panty’s eigenlijk gemaakt worden uit restjes,
blijft de gewenste kwaliteit behouden.
Wij willen een winstgevend concept creëren wat dé
oplossing wordt voor vrouwen in een noodsituatie, wanneer hun
panty geladderd is of een andere essential ontbreekt. Door onze vertaling van
‘see now, buy now’ is de oplossing altijd dichtbij.
De automaten worden op verschillende locaties geplaatst.
Namelijk in of rond horecagelegenheden,
bedrijfsgebouwen/bedrijfsparken en op hogescholen en
universiteiten. De doelgroep is op deze locaties aanwezig.
Daarnaast bestaat hier de behoefte om panty’s te dragen, er is
veel traffic en er zijn weinig concurrenten in de directe omgeving.
Op langere termijn gaan wij ons focussen op uitbreiding buiten de
Randstad en uiteindelijk internationalisering toepassen. Wij willen in
de toekomst de mogelijkheden verkennen om onze processen
volledig duurzaam in te richten. Verder willen wij bereiken dat we
een prominente plek hebben ingenomen in de strijd van gelijkheid
voor vrouwen.

