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Naast het bekende, gevarieerde aanbod van handwerk- en
quiltmaterialen, workshops en
exposities, organiseren wij er
dit jaar een geheel nieuw
onderdeel bij:

Textiel Plus Arts & Crafts!
De organisatie van de Handwerk en Quiltdagen heeft de
handen ineengeslagen met het
magazine TxP om de bekende
Textiel Plus Kunstdagen (voor
het laatst georganiseerd in
2012 in Deventer) nieuw leven
in te blazen!
Dat houdt in dat de Handwerk
en Quiltdagen wordt uitgebreid
met een inspirerende textiele
kunstmarkt met handgemaakte
producten, kunst en sieraden
van textiel!
Het belooft dit jaar opnieuw
een bijzonder mooi evenement
te worden met een kwalitatief
hoogstaand programma!

Handwerk en quiltdagen

De Handwerk en Quiltdagen zijn verhuisd! Omdat de beurs om verschillende redenen niet
meer in Nieuwegein kon worden georganiseerd zijn wij op zoek gegaan naar een een nieuwe
locatie. Ook zijn wij door de ruim 5.300 bezoekers in 2017 tot de conclusie gekomen dat wij
de Beursfabriek in Nieuwegein zijn ontgroeid en dat is natuurlijk goed nieuws! De ligging, de
groeimogelijkheden en de uitstekende faciliteiten op gebied van onder meer parkeergelegenheid
en horeca hebben de doorslag gegegeven om komend najaar de Handwerk en Quiltdagen te
organiseren in de Brabanthallen in Den Bosch!
Naast een nieuwe locatie heeft het evenement ook een frisse nieuwe uitstraling gekregen en
slaan wij een nieuwe richting in met een vernieuwde opzet!

Beursopzet

De Handwerk en Quiltdagen is een inspirerend, prikkelend, kennisoverdragend en tot de
verbeelding sprekend evenement, waarbij handwerk en textiel centraal staat. Vakmanschap en
kunst als inspiratiebron voor iedereen die van handwerken houdt!
Onderdelen die wij in ieder geval willen aanbieden zijn quilten, patchwork, breien, haken,
borduren, vilten, zelfmaakmode, spinnen, weven, kantklossen, brei-, naai-, punch- en
borduurmachines, kralen, knopen en sieraden. Workshops en demonstraties zien wij als een
absolute meerwaarde: hoe meer er gebeurt op de beurs, hoe beter! Ook dit jaar stellen wij een
unieke textiele kunsttentoonstelling samen, die ons onderscheidt van iedere andere handwerken quiltbeurs!

www.handwerkenquiltdagen.nl

Terwisse Producties
Maasplein 27
6541 XS Nijmegen
t 06 - 28 72 86 77
f 024 - 38 88 479
anouk@terwisse.nl
www.handwerkenquiltdagen.nl
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Commerciële verkoop
Te verkopen producten (duidelijk omschrijven):

Standhuur incl. standbouw:
o

Vloeroppervlak + Tussenstand (alleen voorzijde open) 		

€ 65,00 per m2

o

Vloeroppervlak + Hoekstand (voorzijde en 1 zijkant open) 		

€ 67,50 per m2

Afmeting van de stand:

x

=

m2

Naam op de stand:

De stands worden kant en klaar opgeleverd, inclusief frieslijst met naamsvermelding en verlichting. Exclusief stroom en tafels.

Standhuur met eigen standbouw:
o

Vloeroppervlak met eigen standbouw (aangrenzende plaatsen)

€ 39,00 per m2

o

Vloeroppervlak met eigen standbouw (eiland) 			

€ 41,50 per m2

Afmeting van de stand:

x

=

m2

Bij eigen standbouw dient u zelf te zorgen voor een nette stand met zij- en achterwanden, verlichting en vermelding firmanaam. Exclusief stroom en tafels.

Workshop/demonstratieruimte (excl. stroom en tafels)
Omschrijving Workshop/Demonstratie:
o

Workshop/demonstratie i.c.m. verkoop, zonder of met eigen standbouw gratis

x

=
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o

Workshop/demonstratie i.c.m. verkoop, met standbouw € 26,00 per m2		

x

=
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o

Workshop zonder stand, zonder verkoop € 50,00 per soort workshop		

x

=

m2 / Aantal workshops:

Overige faciliteiten
o 	Stroomaansluiting tot 750W

€ 45,00

Aantal:		

o Advertentie beursboekje: o ¼ pagina

o 	Stroomaansluiting tot 3.000W

€ 95,00

Aantal:				

o 	Extra verlichting		

€ 35,00

Aantal: 					

o 	Tafels, 200 x 80 cm		

€ 14,00

Aantal:

o 	Tafels, 120 x 80 cm 		

€ 10,00

Aantal:			

		

o Stoelen

o ½ pagina

€ 100,00

o hele pagina

€ 130,00

€ 5,00 	Aantal:

Opmerkingen/bijzonderheden:
Naam Bedrijf:
Contactpersoon: Dhr/Mevr:
Adres:
Postcode:				Woonplaats:
Telefoon:		

		

Mobiel:					E-mail:

Datum:					

€ 65,00

				Handtekening:

Uw inschrijving is direct bindend nadat wij dit inschrijfformulier ontvangen hebben. U ontvangt daarna een bevestiging en factuur per mail.
Speciale wensen kunt u bij opmerkingen/bijzonderheden noteren, wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
Let op: alle prijzen zijn excl. 21% btw. en voor drie beursdagen + 1 opbouwdag.

