
1 5 - 1 7  s e p t e m b e r

3 - 5  n o v e m b e r 

2 0 2 1

THE FLOWER BAZAR 
at Floriworld



  

The Flower Bazar komt dit jaar 2 keer naar Holland.
Dit nieuwe marktconcept is specifiek ontwikkeld voor 

het retail en cadeau segment en biedt een luxe pop-up 
boetiek waarin bloemen, planten en decoratie in een 

geweldige setting worden gepresenteerd.

In Duitsland met onze partner Boltze Homedecorations is deze 
totaal belevenis als een ongekend succes.

Alleen al om die reden is The Flower Bazar Holland een event om 
naar uit te kijken!

3- Daags event in samenwerking met diverse branche  
organisaties in het cadeau, tuin en home segment.

Event locatie:  Floriworld Aalsmeer - 3.000 m2



NDT Pottery
Flower Bazar Hamburg



The Flower Bazar:  Eye-catching presentatie 

Het concept van dit Pop-Up event bevat het creëren van een luxe
boetiekomgeving met de juiste combinaties in bloemen en planten en heel veel 
decoratie die bezoekers hier op een eigentijdse en unieke 
manier hun inkopen laat doen.

De eerste editie The Flower Bazar Holland vindt plaatst op een prominente plek 
in de regio Aalsmeer bij Floriworld.
Op deze locatie vindt u naast stands, een aanbod van bloemen en planten  
en voor de catering is gezorgd.

Dit nieuwe marktconcept fungeert als een magneet voor iedereen
die iets heeft met interieurs en bloemen en planten. The Flower Bazar
is er voor inkopers in de sierteelt en deco sectoren, high volume trade 
organisaties, designers, kwekers, en handelaren. 

Zoveel innovatie, zo uniek, zet  
The Flower Bazar in uw agenda en mis 
het niet.

Als eerste internationale order platform in Holland 
biedt The Flower Bazar zowel in het vroege zomer 
als later najaar een event met volop nieuwe ideeën 
voor indoor  en outdoor, bloemen en planten en  
homedecor gift decoraties.

The Flower Bazar is een event dat u gezien moet  
hebben.Een omgeving waar de B2B hun inkopen 
gaan doen. Dit unieke Pop-up event biedt u niet 
alleen een totaal overzicht  van de gehele markt, 
maar tevens concurrentievoordeel voor  
uw onderneming.

Een scale van special showe en innovatieve  
presentaties maken The Flower Bazar tot een bron 
van inspiratie met een zee van ideeën en  
praktische en toekomst georiënteerde  
verkoop tools.

Thema September 
Bloemen houden van mensen, 

en planten ook...



The Flower  
Bazar Holland
Key Values - Geweldige voordelen

To inpsire you
Op de FLower Bazar vindt u innovatieve product-concepts, de bezoeker zal 
worden geinspireerd en in contact komen met unieke retail concepten in  

een verassende setting.

To make Money
The Flower Bazar biedt u belangrijke informatie over alle aspecten van de groen 

en Home decor retail sector zoals trends, noviteiten en ontwikkelingen 
Belangrijk aspect van de Flower Bazar is een sales boost voor de deelnemers.

To Experience
De Flower Bazar is opgezet als een Pop-up event voor de groene sector en Home 

Decor branche.Een event waar iedereen die hem bezoekt van thuiskomt met 
veel inspiratie en vol energie en enthousiasme voor het volgende seizoen najaar , 

winter en kerst, het best seizoen voor 
indoor products.

How to Connect
De Flower Bazar met zijn bezoekers en deelnemers is een unieke plek om uw 
netwerk te onderhouden. Kom in contact met pioniers uit diverse sectoren en 

geniet van deze industire. More Money met activatie van alle partners.



CROSS SELLING!

Jodeco Glass 
FLower Bazar Hamburg
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Aan tafel met 
op locatie...
Op beide edities van de Flower Bazar Holland staat een speciale 
Bloemenkrant editie ‘Aan tafel met The Flower Bazar Holland’ op de 
agenda. Elke dag houdt 2dezign korte profiel interviews met  
bezoekers, en deelnemers zodat ‘Aan tafel met’ eveneens live kan 
worden gezien en ervaren.

In de weken voorafgaand aan de Flower Bazar Holland worden  
nieuwe producten die er te zien zijn uitgelicht in de Bloemenkrant.

Een geweldig platform met 13.000 print uitgaves en een sterke
online bereikbaarheid.
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W e  a r e  t h e r e  f o r  y o u !  
T H E  F L O W E R  B A Z A R  h o l l a n d

p o t e n t i e l e  p a r t n e r s  2 0 2 1

lettertype:    avenir heavy

kleur 'zntoo':  75% zwart
            
kleur 'e': 75% magenta
                 30% zwart

lettertype:    avenir heavy

kleur rand cirkel:  75% zwart
Kleur binnenvorm: verloop met zwart en magenta
kleur 'z': wit
            HIER  

UW  
LOGO



Flower Bazar Boltze 
Hamburg



300

265

Voorbeelden van de basis units.
Deze leveren wij in universele doeken in sfeer van de show, mocht u 
een eigen coorporate doek willen dan kan dit tegen meerkosten*
( foto en logo aan te leveren door deelnemer) 

Basis units 
Het basis fundamant van de Flower Bazar Holland stands is een systeem wat wij 
columns & prints noemen.

Voordelen van dit systeem:

• Snelle basis en flexibel indeelbaar
• De basis wordt voorzien door een selectie prints gemaakt door 2dezign
• Mocht u zelf intresse hebben in uw eigen corporate achterwand/ zijwanden 

dan kan dit uiteraard op verzoek gemaakt worden tegen meerkosten.

Wij maken graag een passend voorstel voor u, hieronder een aantal mogelijk-
heden voor het realiseren van de standruimtes.

Wand unit voorbeeld

De zuilen en prints zijn zeer flexible inzetbaar op uw locatie.
Hiermee creëren wij een eigen unieke ruimte voor uw producten.



Parking area 
volop parkeergelegenheid voor 
deelnemers en bezoekers

Entree en buitenterein

FLORIWORLD locatie 
Begane grond 

2dezign & Floriworld 
locatie 



FLORIWORLD locatie 
1e verdieping  

OPEN ATRIUM VAN BEGANE 
GROND NAAR 1E VERDIEPING 

RAAM

RAAM

RAAM

2dezign & Floriworld 
catering 



Flower Bazar Boltze 
Hamburg

Deelname kosten 

Voor de deelname aan de Flower Bazar zijn de volgende prijzen 
van toepassing.

Stand m2 prijs  € 179,00*   ( binnenlocatie) 

Stand incl:   wand ( zuil, doek en print), locatie, bestaande ruimte, voorzien van 

basis Floriday verlichting

            

Stand Excl:   stroom, inrichting stand en bijkomende wensen.

Print: Mocht u een eigen print willen als achterwand dan bedragen de 

         kosten voor opmaak/ print € 150,00

Stand m2 prijs  buitenterrein in overleg en aanvraag!

Tijdens de Flower Bazar is gratis catering aanwezign in de vrom van 
koffie/thee en een snack!



The Flower  
Bazar Holland
CONTACT

2dezign
Pascal Koeleman
+31(0) 6 24 229 238
+31 (0) 71 401 08 75
email : pascal@2dezign.nl

“How to grow,where to play succesful together!"
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