
11 - 13  APRIL 2021
12 - 14 SEPTEMBER 2021

RETAILBEURS 
UTRECHT

MAXIMALE 
EXPOSURE 

OP DE 
RETAILBEURS

JEWELS & WATCHES



TRADE MART
UTRECHT
Trade Mart Utrecht is het inkoopcentrum voor de 
retailer in de Benelux. In ons handelscentrum komen 
alle relevante marktpartijen samen. Fabrikanten, 
groothandels, distributeurs, salesagenten, 
leveranciers, winkeliers, stylisten en pers ontmoeten 
elkaar en delen kennis en inzichten over relevante 
trends en marktontwikkelingen. Samen vormen we 
de schakel van oorsprong naar consument.

Met een ruim aanbod in juwelen, horloges, verpakkingen, modeaccessoires, bijoux, sjaals, 
tassen, koken en wonen, meubels, home deco, gift & stationary en speelgoed bedient 
Trade Mart Utrecht retailers uit de Benelux. Zij komen naar Utrecht om hun assortiment 
aan te vullen met producten van vertrouwde brands en nieuwe merken uit binnen- en 
buitenland.

GOED INKOPEN TIJDENS DE RETAILBEURS UTRECHT
Gedurende het handelsjaar komen retailers naar onze verschillende inkoopdagen en 
Retailbeurzen. Dit zijn dé beursmomenten om producten en merken onder de aandacht 
te brengen bij retailers en vakmedia in de Benelux. 

DE HANDELSPLAATS VAN 2021 
Tijdens de Retailbeurs Utrecht vindt de bezoeker een compleet aanbod op één locatie. 
Jewels & Watches, Fashion & Lifestyle, Kitchen & Dining en Home, Living & Design 
doen tegelijkertijd zaken. De wens voor de bezoekers om onder één dak in te kopen gaat 
hiermee in vervulling. Profiteer van deze synergie en geef je verkoop een extra boost!

De voorjaarseditie van de Retailbeurs Utrecht vindt plaats van 11 - 13 april 2021 en de 
najaarseditie van 12 - 14 september 2021. Naast Jewels & Watches zijn ook de etages 
Fashion & Lifestyle, Kitchen & Dining en Home, Living & Design (NIEUW in 2021!) 
geopend. Zondag en maandag van 10.00 - 18.00 uur en dinsdag van 10.00 - 17.00 uur.

WIJ ZIJN



Inkoop 
Productlancering 
Relatiebeheer
New Business
Naams- en merkbekendheid
Netwerken
Inspiratie voor bezoekers
Tonen van totaalconcept
Media-aandacht
Aanwezigheid concullega
Producttraining winkelpersoneel
Top of mind van de inkopers

VAN TRADE MART UTRECHT
DE KRACHT



De 1e etage biedt het meest 
complete aanbod van 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.

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.

De 3e etage heeft een  
diversiteit aan producten.  
Van keukenapparatuur, servies, 
bestek, zilver, glas, porselein, 
schorten, messen, lampen tot aan 
kleinmeubels en uiteenlopende 
accessoires.

Op de 4e etage presenteren 
mooie woon-en lifestyle 
merken een divers aanbod aan 
woonaccessoires, meubels, 
home deco, gift & stationary 
en speelgoed.

1E ETAGE
JEWELS & WATCHES

2E ETAGE
FASHION & LIFESTYLE

3E ETAGE
KITCHEN & DINING

4E ETAGE
HOME, LIVING 
& DESIGN 



BEZOEKERS- 
DOELGROEP

FACTS & FIGURES

Juweliers in de Benelux, Goud- en edelsmeden, 
Trendjuweliers, Concept-Stores, Online retailers  
en Uurwerkmakers. 

*de beurs vond plaats 
ten tijden van uitbraak 
COVID-19 (maart) en 
COVID-19 (september)

Bezoekersaantallen Jewels & Watches 2019 en 2020*

Totaal aantal bezoekers
Unieke bedrijven

Bezoekers Zondag
Unieke bedrijven

Bezoekers Maandag
Unieke bedrijven

Bezoekers Dinsdag
Unieke bedrijven

2079
1154

917
580

950 
474

394 
240

844
502

331
223

285
178

192
117

Retailbeurs Utrecht  
VOORJAAR 
2019 2020*

Retailbeurs Utrecht  
NAJAAR  
2019 2020*

2615
1392

1663
1065

1198 
628

746 
444

1040
534

668
438

377
230

249
183

https://www.youtube.com/watch?v=5C9GYu3W65g


Bron: 
modewinkels | bijouterieën | schoenenwinkels | giftstores | kookwinkels | delicatessenwinkels | museumwinkels | 

interieurwinkels | souvenirwinkels | speelgoedwinkels | convenience stores | (online) warenhuizen | conceptstores

BEZOEKERS VAN  
TRADE MART UTRECHT

75%

48%

8%

75%

46%

van de bezoekers komt  
10 jaar of langer naar  
de Retailbeurs Utrecht 
Jewels & Watches

heeft een fysieke winkel

heeft 
alleen een 
webwinkel

67%
vond de opgedane inspiratie 
tijdens de Retailbeurs 
Utrecht Jewels & Watches 
goed tot zeer goed

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

76%
van de bezoekers heeft 
tijdens de Retailbeurs 
Utrecht Jewels & Watches 
orders geplaatst

vond het aanbod tijdens de 
Retailbeurs Utrecht Jewels & 
Watches goed tot zeer goed

heeft zowel een fysieke- 
als een webwinkel

FACTS & FIGURES



RETAILBEURS UTRECHT

Op twee manieren kunt u deelnemen aan Jewels & Watches.  
Als gastexposant of als vaste exposant.  

DEELNAME- 
MOGELIJKHEDEN

GAST DEELNAME

M2 PRIJS €175 INCLUSIEF:
■  Standbouw: eikenfineer kast afmeting  

60cm x 60cm x 220cm hoog + daaraan  
2 scheidingswanden van 200cm x 200cm. 

■  Per 3m2 1 LEDspot. 
■  Verbruik van electra.
■  3KW aansluiting. 

EXCLUSIEF:
■  Textieldoek (peesdoek) voor op de 

scheidingswanden 200 cm x 200 cm à €125 
per doek inclusief montage. U bepaalt de 
opdruk en de textieldoek is daarna van u en 
herbruikbaar. Verplichte afname. 
➜ Rolbanners zijn niet toegestaan. 
■  Tapijt voor op de vloer 4,20 euro per m2.  

U bepaalt zelf de kleur. Verplichte afname.

Eigen standbouw is mogelijk en uitsluitend 
toegestaan in overleg met de organisatie.



JW EVENTPAKKET €299 (EENMALIG):
■   6 parkeerkaarten (gratis parkeren op het parkeerterrein van Jaarbeurs)
■   Communicatiekit bestaande uit:

■   Digitale uitnodiging met registratielink om uw klanten uit te nodigen  
voor gratis toegang.

■  Uw contactgegevens en merk(en) op trademart.nl.
■  Naamsvermelding/merk(en) op de plattegronden (digitaal en druk). 
■  Nieuws en productinformatie gaat mee in onze nieuwsbrief (25.000) en 

onze social kanalen (facebook, instagram).
■  Social media kit, in te zetten bij uw klanten.
■  Communicatie over de Retailbeurs Utrecht in verschillende vakbladen.:  

De Juwelier, Prestige en Edelmetaal.
■  Online campagne over de Retailbeurs Utrecht.

■  Beveiliging:
■  Opslaan van uw waardevolle goederen in een kluis. Kopie van ID-kaart  

is vereist.
■  Veilig laden en lossen (in sluis). Kopie van ID-kaart is vereist.
■  WiFi.

OPTIONEEL:
■  Summit Lead is een app voor IPhone en Android smartphones. Deze 

gebruiksvriendelijke app is een waardevolle aanvulling voor je beursdeelname. 
Door de QR-code op de badge van de bezoeker te scannen worden automatisch 
alle persoons-, contact-, en profielgegevens van de bezoeker opgeslagen. Aan de 
gegevens van de bezoeker kan extra informatie worden toegevoegd. Kosten €119. 

■  Adverteren in Retail Magazine Jewels & Watches vanaf €450.
■   Ledspot: €45 per spot. 
■  Wandcontactdoos: €39.
■  Parkeerkaarten extra: €10 per stuk. 

Let op: alleen geldig tijdens openstelling van beursdagen.
■    Bekleding kastdeur voorzijde: €75 incl montage. 
■    Bekleding kastdeur voorzijde en twee zijden: €125 incl montage.
■    Standschoonmaak (stofzuigen) €3 per m2 

(zaterdag, zondag, maandagavond).
■  Eigen standbouw. Maximale bouwhoogte 2.50m en openheid 50%.  

Uw standbouwontwerp dient door Jaarbeurs goedgekeurd te worden.
■  Een unieke presentatie of product met meerwaarde buiten uw eigen stand om is 

uiteraard bespreekbaar. 

9m2

12m2

18m2

 * Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Voorbeeld berekeningen* gastdeelname 

€1.575 +  €299 = €1.874

€2100 + €299 = €2.399

€3.150 + €299 = €3.449

TRENDKLEUREN 
RETAILBEURS 

UTRECHT  
SEPTEMBER 2020



VASTE DEELNAME
VASTE EXPOSANT

TARIEVEN* VOOR VASTE DEELNAME 1 JAAR:

TARIEVEN* VOOR VASTE DEELNAME 2 JAAR:

TARIEVEN* VOOR VASTE DEELNAME 3 JAAR:

0-50m2

0-50m2

0-50m2

50-100m2

50-100m2

50-100m2

100m2>

100m2>

100m2>

€319

€309

€299

€299

€289

€281

€279

€269

€254

+ 1 X DEELNAMEPAKKET SHOWROOM  
á €499 PER BOEKJAAR BESTAANDE UIT: 
■  1x parkeerkaart die het hele jaar geldig is voor het parkeren op de  

Jaarbeurs parkeerplaats.
■  1x luifel zwart en naamsvermelding van uw bedrijf / merk (aan de  

buitenkant van de stand).
■  Digitale uitnodiging met registratielink om uw klanten uit te nodigen voor 

gratis toegang.
■  Uw contactgegevens en merk(en) op trademart.nl.
■  Naamsvermelding / merk(en) op de plattegronden (digitaal en druk). 
■  Nieuwsmodule: nieuws gaat mee in onze communicatie online.
■  24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de showroom (middels  

naamsgebonden exposantenpas). 
■  Beveiliging: uiteraard is de beurs goed beveiligd. Mocht u het prettig  

vinden, dan kunt u gratis gebruik maken van een kluis voor het opslaan  
van waardevolle goederen voorafgaand en tijdens de beurs. Een kopie van  
uw ID is hiervoor nodig. 

■  Elektra vastrecht. 
■  Exclusief: elektra verbruik, catering, marketing, standbouw en standinrichting.

 * Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.



UW DEELNAME
Deelname is mogelijk op vele manieren 
en afhankelijk van de doelstellingen. 
Voor deelname en vragen, neem 
contact met mij op. Wij helpen u graag 
verder. Wilt u een plaats op Trade Mart 
Utrecht reserveren, of heeft u vragen, 
bel of mail gerust.

Sales & Accountmanager
loes.kelders@jaarbeurs.nl
+31 (0)6 22 28 52 88

www.trademart.nl
trademart.nl
trademartutrecht

LOES KELDERS



SEE YOU @  
RETAILBEURS

UTRECHT
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