De Kleding Outlet Beurs, uw afspraak met de koopjes!
Ongeveer een 10-tal keer per jaar kan u als eigenaar van een boetiek
of winkel, actief in de wereld van de mode, uw overstock verkopen op
de Kleding Outlet Beurs. Op die manier maakt u meteen geld van die
liggende voorraad! Dubbel voordeel: eindelijk meer plaats en direct
extra budget voor volgende aankopen.
Als organisatie hebben wij meer dan 45 edities achter de rug op
diverse A-locaties in België (Flanders Expo, Nekkerhal, Brabanthal,
Brussels Expo, Namur Expo, Liège Expo, …). Onze beurzen worden
telkens druk bezocht met zo’n 3.000 à 5.000 bezoekers op 1 dag.
Via deze informatiefolder geven we alvast een zicht op wat we doen
en wat de mogelijkheden zijn van ons evenement.

Wat mag er aangeboden worden op de beurs?
•
•
•
•
•
•

Kleding: dames, heren, kinderen, baby’s, jeugd, …
Schoenen, sandalen, pantoffels, laarzen, pumps, …
Lingerie, badmode, ondergoed voor dames en heren, …
Sportkleding, sportschoenen, fietskleding, …
Accessoires: juwelen, sjaals, uurwerken, hoeden, …
Portefeuilles, handtassen, rugzakken, …
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Uw voordelen op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ideale kans om uw overstock te verkopen
Lage deelnameprijs en groot potentieel
Ruimte vrijmaken en er iets aan verdienen
Extra reclame maken voor uw winkel
Nieuwe klanten werven voor uw winkel of webshop
Uw kleding aanbieden op een zondag
Eindereeks modellen ten gelde maken
Indien gewenst: anoniem verkopen buiten uw regio
Lage inkomprijs: geen drempel voor bezoekers
Professionele organisatie met ervaring (+ 45 edities)
Veel bezoekers – veel potentiële klanten op 1 dag
…

Lage
kosten
A-Locaties
Veel
bezoekers

Voorjaar:
Beurzen in Namen, Kortrijk, Antwerpen,
Mechelen en Luik
Najaar:
Beurzen in Gent, Brussel, Wieze,
Hasselt, Leuven en Roeselare

Reserveer daarom vandaag nog uw stand op de Kleding Outlet
Beurs, en blijf niet met oude voorraden zitten!
Inschrijven kan heel makkelijk via het inschrijvingsformulier. Uiteraard houden
we elke ingeschreven exposant op de hoogte van het verdere verloop. Alle
praktische informatie inzake parking, toegang, opbouw, afbraak, vuilnis, timing,
wetgeving, standinfo, … sturen we een week voor de beurs toe.
U wil graag gebruik maken van een betaalterminal? Ook dat is geen probleem,
Brainpoint, onze partner, helpt u graag verder. Geen gedoe met ophalen en
wegbrengen van het toestel; dat is inbegrepen in de huurprijs ervan!

Als organisatie hechten we veel belang aan het supervlotte verloop van
de beurs; hier staan we al meer dan 45 edities garant voor!

Wat doen wij voor u? Veel, heel veel reclame!

Deelnamekosten?

Iedere editie tussen 3.000 en 5.000 bezoekers? Dat
kan alleen met veel reclame. Een selectie van wat wij
doen (verschilt van beurs tot beurs!)

Tarief (afhankelijk van de editie): 17,00 euro per
m2 excl. BTW (Kleinste stand is 15m2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer dan 70 baanborden (2m2) in de ruimte regio
Verdeling van 65.000 à 80.000 beurskrantjes via Bpost
Advertenties in weekbladen zoals oa De Zondag, De
Streekkrant, Libelle, regionale bladen, …
Mailinglist naar ongeveer 35.000 adressen
Radioreclame op de beste regionale zenders
Radioreclame op Nostalgie
Facebookpagina met meer dan 31.000 likes (NL)
Advertenties in kranten, …
Eigen website: www.kledingbeurs.be
Diverse wedstrijden en acties
Regionale aandacht in diverse bladen en radio’s
Vermelding op een 10-tal eventkalenders
Samenwerking met andere beurzen (oa Jaarbeurs
Gent, Stoffenspektakel, …)
Opname in mailings van de locaties, spandoeken,
banners, pop-up-banners, …
Advertenties in 7Dimanche, Vlan (Edities Wallonië)
Radioreclame via Radio Contact (Edities Wallonië)
Reclame via Google Display op de bekendste websites
Gepromote berichten via Facebook, …

Een campagne van ongeveer 30.000 euro per beurs wordt altijd
voorzien door ons; alleen zo krijgen we dit bezoekersaantal!

•
•
•
•

Volumekorting vanaf 24m2
Extra volumekorting vanaf 36m2
Vroegboekkorting (onder voorwaarden)
Getrouwheidskorting

De maximale korting kan oplopen tot 4,5 euro per
m2. Geen bezwaar om niet deel te nemen!
Tevens kan u bij ons ook terecht voor de huur van
standenbouw (frames met doeken), tafels,
stoelen, pashokjes, reken en spiegels.

Belangrijke opmering: Outlet; maar
zeker geen rommelmarkt!
Het mag dan wel een Outlet-beurs zijn; maar we
willen niet vergeleken worden met een
rommelmarkt! Geen kartonnen dozen of
wasmanden met kleding aub!
Een tafel met doek doet wonderen en met een
beetje creativiteit en een minimum aan decoratie
brengen we de beurs naar een hoger niveau.
Laat uw stand in de positieve zin opvallen! ☺

Contactinfo:
Wim Put – wim@kledingbeurs.be – 0496/36.15.51
Zie ook het inschrijvingsformulier voor meer info.

