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Uitreiking jaarlijkse B3 Pluim

NIEUWE NAAM
ZELFDE KWALITEIT
GARDEN PREVIEW is de nieuwe naam van de succesvolle
B3 Benelux Tuinmeubelvakbeurs. Met de nieuwe naam
wil de organisator recht doen aan het unieke karakter:
de vroegste Europese tuinmeubelvakbeurs.
Voor
het
eerst
geven
vooraanstaande
en
toonaangevende tuinmeubel- en textielleveranciers
een exclusieve preview van hun collectie.
Het vroege tijdstip biedt bezoekers de mogelijkheid om
uitgebreid met exposanten van gedachten te wisselen
over de trends voor het komende jaar. Om daarna
nog ruimschoots tijd te hebben om weloverwogen
inkoopbeslissingen te nemen.

TOENEMENDE BELANGSTELLING
EN WAARDERING
De beurs mag zich verheugen in toenemende
belangstelling van exposanten. Het aantal verhuurde
m² neemt nog elk jaar toe.
Ook de waardering van de exposanten is hoog. 82% is
tevreden over de kwaliteit van de bezoekers en 91%
waardeerde de
4.350
beurs in 2017
met een 7 of
hoger. 91% van
4.050
de
exposanten
gaf aan ook in
2018 aanwezig te
2015
2016
2017
zijn.
3.650

De overall waardering van de beurs door de bezoekers
blijft stijgen. In 2017 werd de hoogste score tot nu
toe bereikt: 7,6.
7,6
Vooral het tijdstip
en innovatieve
7,5
karakter van
de beurs
werden hoog
7,3
gewaardeerd.
2015

WIE BEZOEKEN GARDEN PREVIEW
2018?
GARDEN PREVIEW is een vakbeurs en niet gericht
op en open voor consumenten. De jaarlijkse beurs
richt zich primair op detaillisten en inkopers van
tuinmeubelen en andere outdoor producten.
Voor 2018 worden 450-550 unieke bezoekers verwacht.

WELKE EXPOSANTEN WAREN
AANWEZIG OP DE BEURS IN 2017?
In 2017 waren als exposanten aanwezig: 4SO, Gimeg
Nederland, Proloisirs, Applebee, Happy Cocooning,
OutTrade, Hartman Outdoor Products, Persoon
Outdoor Living, Domus Ventures Benelux, Platinum,
Kettler Benelux, Eftrade, Lafuma Groep Nederland,
Studio 20, Eurofar International, Sunsit, Eurom, Tibergi,
Garden Impressions, Madison, Lesli Living, Grosfillex,
Beach7, Zebra, Winza, Nesling, Hemsson, Mondial,
HVTM, Lenton en 200 Fahrenheit.

2016

2017

WIE EXPOSEREN OP
GARDEN PREVIEW?
De exposanten zijn bedrijven die zich in hoofdzaak
bezighouden met de ontwikkeling, de fabricage, de
verkoop en het onderhoud van buitenmeubilair:
- producenten/fabrikanten
- groothandelaren
- agenten
- importeurs.

PROFITEER VAN DIT UNIEKE
PLATFORM
Wilt u als exposant profiteren van dit unieke platform?
Onderneem dan snel actie want de beurs biedt slechts
plaats aan een beperkt aantal exposanten. Vol is vol!

WHAT’S IN IT FOR YOU?
Als exposant geniet u de volgende voordelen:
• vroegtijdig face to face contact met een groot
aantal inkopers van tuinmeubelen
• geringe extra investering in aankleding van
standruimte door het ‘basic profile’ principe
• recht op de NAW gegevens van de bezoekers
• kans op winnen van de Design Award 2019

UNIEK BEURSCONCEPT
De beursorganisator, de Branchevereniging B3,
hecht er waarde aan dat exposeren op de beurs is
gebaseerd op het ‘basic profile’ principe. Dat houdt
in dat alle exposanten gebruik maken van dezelfde
basisstandbouw (vloerbedekking, wanden, trussen,
berging en stroomaansluiting).
U heeft daarbij de mogelijkheid om zelf een vloer te
leggen op de vloerbedekking. Vanzelfsprekend hebt u
de vrijheid om de stand geheel naar eigen inzicht in te
richten.

BEURSORGANISATOR
BRANCHEVERENIGING B3
De jaarlijkse vakbeurs GARDEN PREVIEW is een initiatief
van en wordt georganiseerd door de Branchevereniging
B3. De vereniging is de brancheorganisatie van en
voor iedereen die zich in hoofdzaak bezighoudt met
de ontwikkeling, de fabricage, de verkoop en het
onderhoud van buitenmeubilair.
De vereniging telt momenteel 35 leden.
Meer informatie over een lidmaatschap vindt u op
www.brancheverenigingb3.nl.

AANMELDEN ALS EXPOSANT
www.gardenpreview.eu/voorexposanten
contact@gardenpreview.eu
+31 492 667299

UITZONDERLIJK LAGE
DEELNAMEKOSTEN!
Waar voor vakbeurzen doorgaans een kale huurprijs
van € 175 - € 350 per m² wordt berekend, kunt u op
GARDEN PREVIEW al als exposant aanwezig zijn vanaf
€ 19 per m². Inclusief standbouw! Dus voor de prijs
hoeft u het zeker niet te laten!

DING MEE NAAR DE PRESTIGIEUZE
DESIGN AWARD
De
Design
Award
wordt
jaarlijks toegekend aan een
exposant met een verrassend
tuinmeubelontwerp.
De ontwerpen staan tentoongesteld op de inmiddels
welbekende ‘catwalk’ gedurende de beursdagen.
Beursbezoekers en een vakjury bepalen samen het
winnende ontwerp. De winnaar krijgt veel persaandacht.
Maar daarnaast is de award voor de winnaar ook een
belangrijke marketing- en promotietool.
In 2015 werd de award gewonnen door Suns. In 2016
werd 4SO onderscheiden met deze award. De winnaar
in 2017 was Madison.

ORGANISATIE

LOCATIE

Branchevereniging B3
www.brancheverenigingb3.nl
info@brancheverenigingb3.nl
contact@gardenpreview.eu
+31 492-667299

Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE Houten
Nederland
www.expohouten.nl

INFORMATIE OVER
LIDMAATSCHAP

www.brancheverenigingb3.nl
info@brancheverenigingb3.nl
+31 492-667299

DATA EN
OPENINGSTIJDEN
Maandag 18 juni; 09:00 - 17:00
Dinsdag 19 juni; 09:00 - 17:00

AANMELDEN ALS
EXPOSANT

www.gardenpreview.eu/voorexposanten
contact@gardenpreview.eu
info@branchevereniging.nl
+31 492-667299

