3-4 & 5 november 2021
6 & 7 consumentendagen

Deelname informatie

THE FLOWER BAZAR
at Floriworld

Begin november is het weer zo ver, dan gaan we door met de 2e editie van het
clubhouse van de sector de Flower Bazar. In samenwerking met Floriworld
beschikken we over een unieke locatie midden in onze sector en verwachten we bij
de 2e editie meer inloop vanuit de bestaande beurzen.
Tevens hebben we binnen de locatie (begane grond) meer ruimte gecreëerd voor
bestaande en potentiële deelnemers van de bazar. Dit in een unieke
kerst ambiance.
Naast de reguliere openingstijden van de beurs voegen we bij deze editie
2 consumenten dagen toe, zaterdag en zondag 6 & 7 november.
Hierbij sturen we u verdere informatie met betrekking tot uw deelnameinschrijving aan de november editie 2021 van The Flower Bazar.
We zijn blij met uw deelname!
In de plattegronden kunt u zien welke locatie op dit moment optioneel aan u is
toegewezen passende bij het aantal m2 meters. We kijken wederom uit naar het
event en samenwerking, waarin we gezamenlijk het clubhouse van de sector
neerzetten, een unieke show!
We kijken uit naar uw reactie en inschrijving, team Flower Bazar & Floriworld

CONSUMENTEN DAGEN:
6 & 7 NOVEMBER

•

Mogelijkheid om de consument in contact te brengen
met uw producten.

LOOK & FEEL : KERST

•

Directe verkoop aan consument

•

Uitnodigen van uw personeel en vrienden en
vriendinnen, hoe ziet uw sector eruit!

•

Flower Bazar is gratis te bezoeken, Floriworld tegen
gereduceerd tarief, vooraf kaarten te koop.

•

Floriworld maakt omtrent thema consumentendag
tijdens Flower Bazar extra PR/ media aandacht

•

U kunt uiteraard ook op deze dagen uw
klanten uitnodigen

•

Een lege stand zonder bemanning kan, dan dient deze
als etalage

MELD U NU AAN!
€ 1 79 M 2
M E E R I N F O R M AT I E :

PA S C A L @2 D E Z I G N . N L
0 6 -2 42 2 9 2 38 ( W H AT S A P P )

Begane grond Floriworld

entree

1e verdieping Floriworld

BLOEMENKRANT “AAN TAFEL MET’
AANWEZIG OP DE FLOWER BAZAR
Gesprekken met unieke mensen uit de sector en onze deelnemers staan weer
op de agenda van de Bloemenkrant, de media partner van de Flower Bazar.
Of het nu gaat om concepten, producten, ervaringen en samenwerkingen, alles komt
aanbod in de Bloemenkrant. Wilma van Velzen, tekstschrijfster 2dezign-Bloemenkrant zal
korte interviuews afnemen die zullen verschijnen in de kranten na de beurs.
WIj kijken uit naar alle verhalen over uw bedrijf en uiteraard uw ervaringen bij het clubhouse van de sector - de Flower Bazar!

Foto’s maken wij voor u
tijdens het event

Uw input en ervaringen!

MELD U NU AAN!
€ 179 M 2
M E E R I N F O R M AT I E :
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20-09-21

nt 16.indd

Bloemenkra

1

09:33

Bloemenkrant 16.indd 2

20-09-21 09:33

BLOEMENKRANT.NL

Spread the word & nodig uit!

Email - Social media Contact - nodig uit newslettersetc etc..
Een goede beurs en het trekken van het juiste
publiek kan alleen als we gezamelijk zoveel
mogelijk communiceren over
de aankomende Flower Bazar.
Wij vragen u als deelnemer van
de Flower Bazar om de aankomende periode
het linker voorbeeld te gebruiken om te laten
weten dat u deelneemt aan dit event.
Deze foto krijgt u van ons via de mail.
Bedankt voor de inzet,
team FlowerBazar & Floriworld.

MOBIELE ACHTERWAND
OF DISPLAYS

2000

Tijdens de Flower Bazar maken wij gebruik van de ruimte en faciliteiten
van Floriworld. Toilet, catering, parkeergelegenheid en wifi, en de
entree begane grond en 1e verdieping.
Daarnaast is de ruimte die u aangewezen heeft gekregen in het gebouw
een open kale ruimte. Tafels en stoelen van Floriworld kunnen
gebruikt worden.
Mocht u toch meer een eigen ruimte willen claimen, dan kan
dit met onze geprinte wanden. Hierop kunt u in Full Color beeld en logo
een sfeer creeëren op uw locatie.
2dezign kan deze wand voor u verzorgen in overleg.
Kosten wand € 150* (beursaanbieding)
(afmeting 1500x 2000mm)
*De wanden staan opzich zelf en zijn na de FlowerBazar door u mee
te nemen naar huis. Logo en beeld aan te leveren
door de deelnemer. Deze wanden zijn te bestellen tot uiterlijk 15 oktober
2021 via rudi@2dezign.nl
Hulp met opmaak van uw bestanden is een optie!

1500

Logo

Fotoprint naar
keuze

,

Om alles tijdens de op/afbouw van de beurs soepel te laten
verlopen, hieronder een paar dingen die goed zijn om te weten.

•

Bedrijven met zware displays en artikelen staan op de begane grond, het
gebouw van Floriworld beschikt alleen maar over 1 kleine lift

•

Vervoer van artikelen naar de 1e verdieping kan via de lift of trappartij

•

De lift is alleen geschikt voor Deense karren, geen pallets

•

Voor het lift gebruik zal tijdens op en afbouw een wachttijd zijn, hier vragen
we alle partijen voor geduld en samenwerking

•

Parkeergelegenheid en bereik van Floriworld is prima bereikbaar en gratis

•

Catering is aanwezig vanuit Floriworld tegen korting

•

The Flower Bazar zorgt voor koffie/thee en iets er bij

•

Wifi is aanwezig

•

Floriwold is tijdens de FlowerBazar voor publiek geopend

•

Op 6 en 7 november zal de Flower Bazar open zijn voor de consument.

•

Prijs per m2 blijft voor deze editie € 179.= per meter

•

Mocht u gebruik willen maken van ons print aanbod, logo’s en achterwanden,
dan dient dit uiterlijk voor 15 oktober bij ons binnen te zijn.

•

De Flower Bazar is vrij toegangelijk voor bezoekers, u dient zich alleen bij
binnenkomst aan te melden bij onze registratie balie

Mocht u nog speciale wensen hebben dan kunt u uiteraard bij ons
terecht, deze graag indienen voor 15 oktober 2021.
COVID19 - Mochten wij of Floriworld door strengere regels de Bazar
moeten annuleren of regels moeten aanpassen dan hoort u dit uiteraard tijdig
van ons.

The Flower

Bazar Holland
Op en Afbouw tijden:

29, 30 & 31 oktober - Basis inrichting
1 november - 09:00 tot 18:00 uur
2 november - 09:00 tot 18:00 uur
Openingstijden Flower Bazar Editie 2

3 november - 09:00 tot 16:00 uur
4 november - 09:00 tot 16:00 uur
5 november - 09:00 tot 14:00 uur
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6 & 7 november - Consumenten dagen!

Locatie: Floriworld
Sierteeltstraat 1
1431 GM Aalsmeer

GEEN CONTROLE, NIET VOORAF INSCHRIJVEN EN ALLEEN
REGITRATIE BIJ BINNENKOMST, U BENT WELKOM!

The Flower

Bazar Holland
Mocht u meer informatie willen ontvangen of
heeft u verder vragen over deelname, neem dan contact
met ons op.
Voor de aankomende periode bij voorkeur via de mail , of
mobiel met whatsapp, ivm bereikbaarheid.

CONTACT
2dezign
Pascal Koeleman
+31(0) 6 24 229 238
email : pascal@2dezign.nl

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

3-5 november 2021
6&7 consumenten dagen

