
Bedrijf / Company

Adres / Address

Postcode & Woonplaats / Postal code & City

Telefoon / Telephone

E-mail / E-mail

KvK nummer / Number Chamber of Commerce

Contactpersoon / Contact

○ M  ○ V/F

KOM NAAR TRADE MART 
JOUW RETAIL HOTSPOT

Print dit bestand uit en 
lever het volledig ingevuld 
in bij de ontvangstbalie op 
de begane grond van het 
Beatrixgebouw. U ontvangt 
dan 2 gratis dagkaarten ter 
waarde van € 7,50 per stuk.

Tot welke branche behoort uw bedrijf?
(Eén antwoord mogelijk)

○  Juweliersartikelen, goud en zilver, uurwerken
○  Kleding, textiel, bijouterieën
○  Lederwaren / reisartikelen
○  Parfumerie en drogisterij
○  Schoonheidssalon
○  Kapsalon
○  Glas, porselein en aardewerk
○  Huishoudelijke artikelen, kookwinkel, 

keukenspeciaalzaak
○  Delicatessen, koffie & thee, olie, etc.

○  Horeca
○  Design
○  Woninginrichting en woonaccessoires
○  Bloemen, planten, tuinartikelen
○  Speelgoed, baby- en kinderartikelen
○  Cadeau-, trend- en 

kunstnijverheidsartikelen
○  Boeken, kantoor- en schoolartikelen
○  Hobbymaterialen
○  Anders, nl (vul in)

Openingstijden Fashion World: 10.00 - 17.00 uur. 
Voor- en Najaarsbeurs: 10.00 - 18.00 uur, op maandagavond tot 20.00 uur. Sla Uw Slag 09.00 - 17.00 uur.
Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
info@jaarbeurs.nl, T: +31 (0)30 - 295 59 11, trademart.nl 

Volg ons op

*Toegang tot Trade Mart alleen met geldige inschrijving bij de KvK.

In welke producten bent u nog meer 
geïnteresseerd?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

○  Juwelen en horloges
○  Sieraden (verkoop op orderbasis)
○  Sieraden en bijoux (cash & carry)
○  Tassen en overige modeaccessoires
○  Koken en gedekte tafel
○  Woon- en interieuraccessoires
○  Cadeau- en trendartikelen
○  Speelgoed, baby- en kinderartikelen

In welk onderstaand product
bent u het meest geïnteresseerd?
(Eén antwoord mogelijk)

○  Juwelen en horloges
○  Sieraden (verkoop op orderbasis)
○  Sieraden en bijoux (cash & carry)
○  Tassen en overige modeaccessoires
○  Koken en gedekte tafel
○  Woon- en interieuraccessoires
○  Cadeau- en trendartikelen
○  Speelgoed, baby- en kinderartikelen

Welke bedrijfsvorm sluit het meest  
bij u aan?
○  Fysieke winkel
○  Webshop
○  Fysieke winkel en webshop


