
Taste it Pure 
- Lifestyle Conceptstore - 

for a feel good and healthy life 



Taste the pure vibration of a 
feel good and healthy life(style). 

Een plek om elkaar te ont-moeten in een ongedwongen 
sfeer. Een escape uit de hectische maatschappij om even te 
reflecteren en terug opgeladen erin te stappen.  

Een plek voor healthy tastings, small art, gifts with a story, 
inspirational talks, learning, moving & meditation …
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Taste it Pure- Lifestyle Conceptstore - for a feel good and healthy life 



Feel free, cared-for & inspired

Conceptstore: Waar nieuwe ideeën van gelijkgezinde locale 
ondernemers (Feel good & Lifestyle) samenkomen & 
uitgetest worden met als doel klanten aan te trekken & in 
contact te brengen met de maker van hun beleving. Ontmoet 
je klanten, inspireer hen met je boodschap & laat hen 
beleven: Tasting, Storytelling, Learning & Enjoying.  

TiPi Tribe: Waar je de synergie ervaart door een unieke 
locatie te delen, samen te werken & krachten te bundelen. 
Elkaar inspireert & ondersteunt. Afwisselend samen in de 
shop staat, elkaars producten aanprijst & maandelijks 
bijeenkomt met een interne of externe inspirerende talk  



Join TiPi 
Samenbrengen van klanten & gelijkgezinde locale deelnemende 
ondernemers, in een inspirerende gemeenschap. 

Bewaken van het concept: De “lifestyle conceptstore” waar de 
klantbeleving centraal staat, met sfeer, ruimte, gezelligheid, ambiance, 
Tasty organic plant based food & drinks, storytelling, learning & 
enjoying.   

Aanbieden van een Locatie, Globale communicatie, Opzet & organisatie 
TiPt Tribe 

=> Lidmaatschap TiPi  
- inclusief huur ruimte conceptstore, wifi/vast internet & nutsvoorzieningen:            

min. 2 rekken of 1/4 frigo ruimte 
- korting op Ad hoc huur eerste verdiep met faciliteiten voor info sessies & workshops
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Verhoog samen je slaagkansen & groei als individu 



Interesse?
Call me, Andrée Vercammen 0473/69.09.46


