
HELLO,
HELLO, Nice to meet you! 

Wij zijn Max & Ivan Schuppert, 

twee broers uit het oosten van 

Nederland met dezelfde missie. 

Het merk IVAN ontstond als een 

bescheiden idee in de familie, dit 

idee is inmiddels veranderd in 

een ambitieus project. Wij willen 

onze passie delen en mensen 

de schoonheid van Fairtrade-

producten laten ervaren.

Fairtrade-producten beginnen 

bij eerlijk ondernemen. De fast 

fashion industrie vervult ons 

consumentenverlangen en bezit 

een dominerende positie in de 

kledingbranche. Wij vragen ons 

af waar de hype van ‘fast fashion’ 

vandaan komt en hoe kleding 

zo goedkoop aangeboden kan 

worden. Deze snelle en goedkope 

kleding productie buit arbeiders 

uit en gaat ten koste van het 

milieu; dit ligt volledig haaks op 

onze normen en waarden. Eerlijk 

ondernemen is onze inspiratie 

geworden. We willen producten 

aanbieden waar wijzelf, de 

consument en de makers van de 

producten gelukkig van worden. 

Onze producten zijn afkomstig 

uit Nepal, een derdewereldland 

dat zwaar getroffen is door een 

aardbeving in 2015. Nepal kent 

veel handarbeid van bijzondere 

producten, waaronder cashmere 

shawls en plaids.

In plaats van het proberen iedereen 

te overtuigen om de wereld te 

verbeteren, beginnen we bij onszelf. 

Door middel van de verkoop van 

de shawls dragen we een steentje 

bij aan de Nepalese samenleving 

en wederopbouw van het land. 

Een deel van de opbrengst van de 

verkoop wordt gebruikt voor de 

educatie in en rondom Kathmandu.

NEPALINTRODUCTIE DESIGN

Design is één van de belangrijkste aspecten van 

onze producten om aansluiting te vinden bij de 

consument. We willen producten bieden die tof 

zijn om zowel het design als de achtergrond. 

IVAN selecteert kleurenpalets die geïnspireerd 

zijn op de subtiele tonen uit de natuur. We 

gebruiken hoogwaardige kwaliteit cashmere en 

speciale weeftechnieken om tijdloze producten 

te bieden waar de consument lang plezier aan 

beleeft. Samen met een mooie verpakking 

maken we het plaatje compleet.

Onze missie is het inspireren van consumenten en andere bedrijven 

om de verandering naar een duurzamere wereld te starten. We bieden 

een duurzaam en eerlijk product voor een eerlijke prijs, waarmee we en 

statement maken tegen de fast fashion. 

MISSIE



IVAN is een groothandelsbedrijf. 

Onze online catalogus is zichtbaar 

voor retailers, stylisten en 

consumenten.

Interesse om IVAN via uw winkel 

en/of webshop te verkopen? We 

komen graag in contact, zodat 

we de mogelijkheden kunnen 

bespreken.

RETAILER WORDEN?

We hope to meet  you soon!
WWW.IVAN-ONLINE.NL
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WE ARE
FAIR,  HONEST,  TRANSPARENT, 

YOUNG AND ACTIVE



SHAWLS €59,95

COLLECTION

SAND FOG STORM

SILVERIRON

SNOW

PLATINUM PEARL IVORY

SHAWLS €49,95
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PLAIDS  € 129,95

COLLECTION

STORM

SNOW


