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RETAILBEURS VOORJAAR 13 - 15 MAART 2022
RETAILBEURS NAJAAR 4 - 6 SEPTEMBER 2022



ONTDEK
TRADE MART UTRECHT

Trade Mart Utrecht is het inkoopcentrum voor de 
retailer in de Benelux. Fabrikanten, 
groothandels, distributeurs, salesagenten, 
leveranciers, winkeliers, stylisten en pers 
ontmoeten elkaar en delen kennis en inzichten over 
relevante trends en marktontwikkelingen. 

Retailers uit de hele Benelux komen naar Utrecht 
om de retailbeurzen te bezoeken. Dit is het 
perfecte decor voor een mooie showroom om je 
producten en merken onder de aandacht te 
brengen van retailers en vakmedia. 

Tijdens de Retailbeurs Utrecht vindt de bezoeker 
een compleet aanbod op één locatie. 
Distributeurs van Jewels & Watches, Fashion & 
Lifestyle, Kitchen & Dining en Home, Living & 
Design doen tegelijkertijd zaken. Ideaal voor de 
retailers: alles onder één dak om inkopen te doen 
voor de (online) winkel. Profiteer van deze 
synergie en geef je verkoop een extra boost! 

De voorjaarseditie van de Retailbeurs Utrecht 
vindt plaats van 13 – 15 maart 2022 en de 
najaarseditie van 4 - 6 september 2022. 

Openingstijden:
Zondag en maandag: 10.00 - 18.00 uur 
Dinsdag van 10.00 - 17.00 uur

TRADE MART UTRECHT

RETAILBEURS UTRECHT

SAVE THE DATE!



ALLES ONDER 
ÉÉN DAK

1e ETAGE
JEWELS & WATCHES
De 1e etage biedt het meest complete aanbod 
juwelen, sieraden, uurwerken, zilverwerk, 
fournituren, verpakkingen en diensten in een 
onderscheidende setting. Jewels & Watches is 
hét handels- en inspiratiecentrum voor de 
juwelier in de Benelux.

2e ETAGE
FASHION & LIFESTYLE
Op de 2e etage vinden retailers een afwisselend 
scala aan modeaccessoires, sieraden, bijoux, 
horloges, sjaals, hoeden, tassen, riemen, 
reiswaren en andere accessoires voor de trendy 
en modebewuste consument.

3e ETAGE
KITCHEN & DINING
Etage 3 heeft een diversiteit aan 
keukenapparatuur, servies, bestek, zilver, glas, 
porselein, schorten, messen, lampen, 
kleinmeubels en accessoires. Ook het segment 
Home, Living & Design is aanwezig op deze etage.



RETAILBEURS UTRECHT

DEELNAME-OPTIES
Geef een boost aan jouw business en neem deel aan
Retailbeurs Utrecht 2022 - Kitchen & Dining

Gasttarief 2022 
per editie € 110,-

Tarieven voor gastdeelname tijdens de retailbeurzen in 2022

Er is een minimale deelname vanaf 6m2. Deelname is alleen mogelijk 
met een deelnamepakket à € 299,- per beurs. 

Het tarief is inclusief:
• Standaard verlichting
• Bedrijfsprofiel op www.trademart.nl

Gepubliceerde tarieven gelden op etage 3 Kitchen & Dining en zijn exclusief BTW. 
Type- en drukfouten voorbehouden.

75%
vond het aanbod tijdens
de Retailbeurs Utrecht 
goed tot zeer goed

76%
van de bezoekers heeft
tijdens de Retailbeurs
Utrecht orders geplaatst

74%
van de bezoekers was
3 uur of langer op de 
Retailbeurs Utrecht



TRADE MART UTRECHT

SERVICE
Profiteer van de voordelen die wij als inkoopcentrum bieden.

• Een digitale uitnodiging met registratielink om jouw 
klanten uit te nodigen voor gratis toegang tot de  
Retailbeurs Utrecht

• Presentatie van jouw merk met contactgegevens op 
www.trademart.nl

• Naamsvermelding op de plattegronden  
(digitaal en druk)

• Jouw productinformatie in onze nieuwsbrief  
(25.000 ontvangers), op onze social kanalen en op 
www.trademart.nl

• Promotie van de Retailbeurs Utrecht in vakbladen
• Online campagne over de Retailbeurs Utrecht

COMMUNICATIE

http://www.trademart.nl
http://www.trademart.nl


JOUW 
DEELNAME

www.trademart.nl           trademart.nl          trademartutrecht

Interesse in deelname aan de Retailbeurs? 
We vertellen je graag over alle mogelijkheden 
op etage 3 Kitchen & Dining. Neem contact 
op met ons team voor een afspraak! 

Trade Mart Utrecht 
service@jaarbeurs.nl 
+31 (0)30 295 2999

https://www.trademart.nl/
https://www.facebook.com/Trademart.nl
https://www.instagram.com/trademartutrecht/?hl=nl


TRADE MART UTRECHT

INSPIRATION 
FOR 

TOMORROW! 


