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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 woonaccessoires, meubels, home deco, gift & stationary, 
speelgoed, koken en wonen, juwelen, horloges, verpakkingen, modeaccessoires, bijoux, 
sjaals en tassen 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. Alle Trade Mart Utrecht etages  
Jewels & Watches, Fashion & Lifestyle, Kitchen & Dining en Home,  
Living & Design zijn dan geopend. Zondag en maandag van 10.00 - 18.00 uur 
en dinsdag van 10.00 - 17.00 uur.



■ 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



HET BRUISENDE 
HART

TRADE MART UTRECHT

■ Alles onder 1 dak
 
■ Diversiteit
■ Cash & Carry
■ 2 x per jaar Retailbeurs Utrecht
■ Gratis entree
■  Goed bereikbaar met de auto en het 

openbaar vervoer. De locatie ligt pal 
naast Utrecht Centraal. 

■ Ruime parkeerfaciliteit
■ Gevestigd in het bruisende Utrecht



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 



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

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

75%

48%

8%

75%

46%

van de bezoekers komt  
10 jaar of langer naar  
de Retailbeurs Utrecht

heeft een fysieke winkel

heeft 
alleen een 
webwinkel

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

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

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

vond het aanbod tijdens de 
Retailbeurs Utrecht goed tot 
zeer goed

heeft zowel een fysieke- 
als een webwinkel

FACTS & FIGURES

BEZOEKERS VAN  
TRADE MART UTRECHT



BEZOEKERS
FACTS & FIGURES

Kwalitatieve kookwinkels, conceptstores, home 
& living retailers, tuincentra, e-tailers en meer, 
afkomstig uit de Benelux.

*  De beurs vond plaats ten tijden van 
uitbraak COVID-19 (maart)

Trade Mart Utrecht bezoekers

Totaal aantal bezoekers
Unieke bedrijven

Bezoekers Zondag
Unieke bedrijven

Bezoekers Maandag
Unieke bedrijven

Bezoekers Dinsdag
Unieke bedrijven

3997
2577

1757
1092

1628
1043

612
442

Voorjaar 2020*

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


RETAILBEURS UTRECHT

DEELNEMEN
Dit is het moment: geef een boost aan jouw business  
en neem deel aan de RETAILBEURS UTRECHT 
2021 OP KITCHEN & DINING. Mogelijk vanaf 6m2. 
Voor vaste deelname mogelijkheden graag contact 
opnemen met de accountmanager.

€110,– PER BEURS*
PER M2

DEELNAMEPAKKET €299 ** 
■  standaard verlichting
■  twee uitrijkaarten, geldig gedurende 

op- en afbouw en beursdagen
■  bedrijfsprofiel op trademart.nl

 * Prijs per m2, etage 3, Kitchen & Dining

** Per deelname 1 deelnamepakket. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.



JOUW 
DEELNAME

Deelname is mogelijk op vele manieren 
en afhankelijk van de doelstellingen. 
Ons voorstel is dan ook ALTIJD 
MAATWERK. Binnenkort neem ik 
graag contact op om je doelstellingen 
en wensen te inventariseren. Mocht je 
in de tussentijd vragen hebben of direct 
je plaats op Trade Mart Utrecht willen 
reserveren, bel of mail gerust.

Manager Trade Mart
sanne.van.heteren@jaarbeurs.nl
+31 6 5173 1497

SANNE VAN HETEREN

www.trademart.nl
trademart.nl
trademartutrecht



SEE YOU @  
RETAILBEURS

UTRECHT
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