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Over Fear Away

Fear Away maakt Fear en Fun bespreekbaar. Hoe mooi is het als we eerlijk
kunnen en durven zijn over dat wat ons bang of onzeker maakt? Als we
leren hoe we weer écht kunnen genieten en plezier kunnen maken? Met
creatieve concepten helpt Fear Away mensen de andere kant op te
fantaseren.
 
Carolien en Imke zijn knettergek, bruisen van de energie en maken zelfs
regenachtige en spannende dagen plezierig. Met hun aanbod stimuleren zij de
creativiteit en fantasie van jong en oud.
 

 



Team Fear Away

Carolien van Gammeren
Beeld, idee en fantasie

'Een beetje fantasie en creativiteit
maakt de wereld zoveel leuker.'

Imke Heeren
Taal, idee en fantasie

'Het leven is nóg mooier als je
plezier haalt uit kleine dingen.'

&

Samenwerkingspartners
Lokaal talent

'We zijn van de langdurige
samenwerkingen.'



Zoals elk goed concept begon Fear Away met een verhaal. Imke zocht in
mei 2019 een oplossing voor haar doodsbange zoontje die door het geloof
in heksen niet kon slapen. Bij de HEMA verzon zij een oplossing, een flesje
bodymist, die vanaf toen dienst deed als anti-heksenspray. HEMA-
medewerker Vincent speelde bij de kassa fantastisch mee en Imke én haar
zoontje liepen met wat minder angst de winkel uit. Ze schreef er een post
over op LinkedIn. Deze ging viral. Het aantal mensen dat zich herkenden in
het zoeken naar creatieve oplossingen om kinderen te helpen om te gaan
met angsten was enorm. Zo ontstond het idee voor Fear Away. Imke en
Carolien helpen anderen om Fear én Fun bespreek- en bespraybaar 
te maken.

Hoe we begonnen



Met een knipoog
We laten jong én oud hun speelse 
kant ontdekken in het leven.

Kracht van het geloven
We verkopen een verhaal en focussen
daarmee op de kracht van de fantasie.

Samen = leuker
Onze concepten zijn gemaakt om vooral
samen plezier te maken. 



Met de Fear Away Sprays verjaag je
samen angsten door ze op creatieve wijze

te bestrijden.
Met de Hartengiften stuur je diegenen die

het nodig hebben een persoonlijke
attentie die ze bij zich dragen.

Geef kinderen wat om naar uit te kijken
door ze te abonneren op Post van Hop .
Het stimuleert schrijven, creativiteit en

de fantasie.

Producten
 

In de webshop biedt Fear Away diverse
producten die laagdrempelig en vanuit
positiviteit en speelsheid Fear en Fun

bespreekbaar maken. 
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Workshops
 

Fear Away maakt taboes bespreekbaar. Ze
zijn de tegenhanger van misses en mister

perfect op social media. De dames gaan met
de billen bloot en stimuleren anderen dit

ook te doen. Het voelt heerlijk en bevrijdend
om ook eens alles te delen wat niet goed

gaat. Daarin sta je niet alleen.
 

Van Faalverhalen, "nee is ook een antwoord',  
tot de strijd aangaan met het

routinemonster. Fear Away helpt je de
imperfectionist in je naar boven te

halen en leert je hoe heerlijk het is om eens
niet aan het perfecte plaatje te voldoen.

Beeldspraak
 

Fear Away neemt je mee in het creatieve
proces van het ontstaan van het bedrijf en
de stappen die overgeslagen of vergeten

werden (au). Op inspirerende wijze leer je,
onder het genot van enorme buikpijn van

het lachen, de andere kant van
ondernemerschap. 

 
Rauwe verhalen en humoristische anekdotes
wisselen elkaar af. Een humoristisch verhaal

waarin de inspiratie en passie er vanaf
knallen. Ideaal voor een lunchbreak 

of als tegenhanger van de 
Monday Morning Blues.



Facts &
figures

Viral start! 
De post over de anti-heksenspray is meer dan

2.000.000 keer bekeken en uitgeroepen tot het 
leukste bericht op best social media 2019. 

>10.000 sprays 
Meer dan 10.000 profesionele sprays werden al door
professionele samenwerkingspartners geproduceerd.

29 concepten 
We hebben nog 29 andere concepten in de Fear Away

lijn klaarliggen om uit te werken.



Samenwerken

Brand your own (bottle)
Zoek je een relatiegeschenk,
kerstpakket of attentie voor je
medewerkers? Fear Away levert
maatwerk met jouw merk.

Verkooppunt worden
Is jouw product in de webshop van Fear
Away onmisbaar of zijn de producten van
Fear Away een must have in jouw
(online) winkel? Bel of mail ons.

Ben je actief op social media en spreekt het Fear Away
concept je aan? Neem vooral contact op om de online
mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Ook offline
bundelen wij graag de krachten. Wij nemen samen met
veel plezier de opties met je door.
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