BEURS
AGENDA
2019
INTEREVENT organiseert dit jaar de volgende
unieke beurzen / verkooptentoonstellingen:

Exclusive Spring Fair

Het Juweel Rotterdam

Kasteel Groeneveld, Baarn
www.exclusivespringfair.nl

Wereldmuseum, Rotterdam
www.juwelenbeurs.nl

19 t/m 22 april (Paasweekend)

De hoogwaardige “binnen – buitenbeurs” Exclusive Spring Fair
vindt tijdens het paasweekend van 2019 wederom plaats op het
landgoed van Kasteel Groeneveld in Baarn. Dit is dé unieke Woon& Lifestylebeurs, waarbij het volledige kasteel is omgetoverd
tot een spannende “pop-up” departmentstore. In de statige tuin
achter het kasteel is een uitgebreide buitenbeurs met veel Home
& Garden. Dit maakt, samen met de smaakvolle foodtrucks en
gezellige muziek, Exclusive Spring Fair het ideale dagje uit.

De expertise van INTEREVENT organisatie kunt u inschakelen voor uw eigen projecten. Op uw specificatie
kunnen wij maatwerk leveren op het gebied van o.a.:
Totaal organisatie van Publieks- & Vakbeurzen
Ontwikkeling en uitvoering van relatiemarketing
activiteiten
Commerciële bedrijfsevenementen
Charity projects & events.
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“Het Juweel” is dé enige themabeurs in Nederland die zich enkel
concentreert op juwelen, sieraden en horloges. De succesvolle
juwelenbeurs vindt plaats in de prachtige balzaal en salon van
het Wereldmuseum in Rotterdam. Tijdens de exclusieve verkoop
expositie zijn ruim 30 exclusieve goud- en edelsmeden, juweliers
en horlogespecialisten bijeengebracht om hun collectie te tonen.

Het Juweel Sparrendaal

Kunst & Antiek Weekend

Buitenplaats Sparrendaal, Driebergen
www.juwelenbeurs.nl

De Grote Kerk, Naarden-Vesting
www.kunstenantiekweekend.nl

7 t/m 10 juni (Pinksterweekend)

INTEREVENT initieert, ontwikkelt en
organiseert toonaangevende publieksbeurzen
van hoog niveau in meerdere niche markt
gebieden op bijzondere locaties.

29 november t/m 1 december

“Het Juweel” is dé enige themabeurs in Nederland die zich enkel
concentreert op juwelen, sieraden en horloges. De zomereditie
van de juwelenbeurs vindt plaats op de historische buitenplaats
Sparrendaal in Driebergen. Tijdens de exclusieve verkoop
expositie zijn ruim 30 exclusieve goud- en edelsmeden, juweliers
en horlogespecialisten bijeengebracht om hun collectie te tonen.

23 t/m 26 januari 2020

Traditiegetrouw opent het Kunst & Antiek Weekend in het laatste
weekend van januari haar deuren in de imposante Grote Kerk
van Naarden-Vesting. Al meer dan 20 jaar is het Kunst & Antiek
Weekend dé beurs waar een grote diversiteit aan Oude, Moderne
en Hedendaagse Kunst wordt aangeboden. De sfeervolle kunst
beurs in Naarden staat bij een groot publiek bekend als de leukste
Kunst & Antiek Beurs van Nederland.

FINE art & antiques fair
26 t/m 29 september

Kasteel Groeneveld, Baarn
www.fineartantiquesfair.nl
FINE art & antiques fair is een nieuwe internationale kunstbeurs in
en rond Kasteel Groeneveld te Baarn. Rijk gevulde kasteelkamers
met een breed aanbod aan waardevolle antiquiteiten, verzamel
objecten, zilver, juwelen en spannende oude, moderne & heden
daagse kunst. Achter het kasteel staat in de lommerrijke tuin
een groot paviljoen om het aanbod van meer dan 60 exposanten
te completeren. Rond het gezellige overdekte tuinterras staat
buitenkunst. FINE art & antiques fair valt op door haar mooie
aanbod in een verfrissende binnen – buitenambiance.

‘Heeft u interesse in deelname
aan één van deze beurzen?
Neem dan contact op via
info@interevent.org’

