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HOOP JE TE
ZIEN!

Nieuw seizoen

Eigenlijk zijn we nooit dicht geweest. De afgelopen
maanden hebben wij u met raad en daad bijgestaan. Nu gaan we weer volop aan de slag. En wat ons
betreft is het ook weer tijd voor ontmoetingen.

Tijd voor ontmoetingen!
We hebben ervaren dat persoonlijk contact een extra
dimensie geeft. Dat ervaart u ook met uw klanten. De
webshopverkoop en/of bezorging is fijn, maar echt
contact maakt het verschil. Daarom zien wij u weer
graag volgens de RIVM richtlijnen. De beurzen zijn er
klaar voor en wij ook!

Theo Rietbergen

De winter komt er aan. Het traditionele cadeauseizoen! Tijdens de beurzen staan we stil bij
verschillende aspecten van het nieuwe seizoen.
Op de beurzen ShowUp en TradeMart Utrecht
showen we Wining & Dining, Koken, Bakken &
Braden en dekken we de tafel helemaal zoals in
het 2020 hoort. Ook op de andere plekken waar
we staan en komen inspireren we en geven u de
beste business kansen!

Feestelijk tafelen tijdens de maand
december.
En prachtige cadeaus geven en
krijgen.

UITGELICHT
BBQ & Outdoor
Omdat de SPOGA dit jaar niet doorgaat, zullen
wij op ons event in Berkel Enschot extra aandacht
besteden aan de nieuwe BBQ en Outdoor

De maand december staat bol

collecties van onze merken.

van de tradities met bijbehorende
feestmalen.
Wij laten u graag zien wat de nieuwste trends en collecties zijn voor de
gedekte tafel.
Daarnaast verzorgen wij op ons
event in Berkel-Enschot een mooie
workshop feestelijk verpakken.

Giftideeën
Samen met u bedenken we de mooiste giftideeën
en laten we u de beste promoties van onze
merken zien.

Coravin
Tijdens het event in Berkel-Enschot presenteert
Cees van Casteren zijn nieuwe wijngids. Dat
wordt smullen bij het proeven van de wijn en het
lezen van de smaaknotities. Met een Coravin blijft
de wijn altijd op smaak zoals het bedoeld is.

ShowUP

www.showup.nl

Den Bosch

TradeMart
Utrecht

De Brabanthallen in Den Bosch is de
nieuwe locatie voor ShowUp.

TradeMart Utrecht
Beatrixgebouw Jaarbeursplein

27 - 28 SEPTEMBER 2020

13 - 15 SEPTEMBER 2020

www.showup.nl

www.trademart.nl

TTP Concepts zal dit jaar weer te vinden zijn op

We zijn sinds dit voorjaar weer terug op de Trade

de meest inspirerende beurs voor home & gift:

Mart in Utrecht met een prachtige stand vol met

showUP. We laten met Eva Solo en Sambonet zien

stijlvolle merken.

hoe stijlvol een gedekte tafel eruit kan zien.

Tijdens de najaarseditie van de Retailbeurs staat

Daarnaast hebben we eindeloze gift ideeën met

onze stand helemaal in het teken van Wining &

onze to go merken en hét merk op het gebied van

Dining, Koken, Bakken & Braden en Gifts.

mobiele accessoires; Celly. De liefhebbers van

U vindt er inspiratie voor de gedekte tafel, talloze

design komen aan hun trekken met de kleurrijke

praktische, maar stijlvolle keukenaccessoires en

collecties van onze designmerken Copenhagen

natuurlijk veel geschenkideeën.

Design (Pantone) en Lund.

Onze stand is ruim opgezet, zodat we u op een

We verwelkomen u graag op onze stand!

www.trademart.nl

Registreer via www.showup.nl of via uw
accountmanager van TTP Concepts

veilige manier kunnen verwelkomen.

Registreer via www.trademart.nl of via uw
accountmanager van TTP Concepts

TradeMart

www.trademart.be

Showroom

www.ttpconcepts.nl

Berkel-Enschot

Brussel

TradeMart Brussel
Atomiumplein Brussel

Ordelven 1
Berkel-Enschot

13 - 15 SEPTEMBER
28 - 29 SEPTEMBER

26 OKTOBER 2020

www.trademart.be

www.ttpconcepts.nl

Het Brussels Interior Event vindt dit jaar niet in

Regelmatig organiseert TTP Concepts events voor

één, maar in twee weekenden plaats.

haar relaties. Een mooi moment waarop wij u op

Extra veel tijd om veel inspiratie op te doen en om

persoonlijke wijze de nieuwe collecties kunnen

de mooiste najaarsacties samen te stellen.

tonen. Onze accountmanagers nemen u langs de

In onze showroom in Brussel denken wij graag

werelden die weer helemaal klaar zijn voor het

met u mee en bespreken we graag de

nieuwe seizoen. Het komende event staat uiter-

mogelijkheden.

aard in het teken van de mooiste spullen, maar
ook hoe uw winkel volop in bedrijf blijft na de
Coronacrisis.
Registreer via www.showup.nl of via uw
accountmanager van TTP Concepts

Op de volgende pagina leest u meer over ons
event op 26 oktober 2020.

Registreer via www.ttpconcepts.nl of via uw
accountmanager van TTP Concepts

Uitnodiging

www.ttpconcepts.nl

Berkel-Enschot

Cees van Casteren
Vinoloog en schrijver presenteert zijn
nieuwe wijngids.

26 OKTOBER 2020
www.ttpconcepts.nl

Het TTP Concepts najaarsevent staat in het teken
van BBQ & Outdoor, Wining & Dining, Koken,
Bakken & Braden en Gifts! Onze hele showroom
hebben we omgebouwd tot een winter wonderland waar u niet alleen de najaarscollecties van
onze merken kunt bewonderen, maar waar we
de mooiste najaarsacties voor u gepresenteerd
hebben. Uiteraard onder het genot van een hapje
en een drankje. We hebben diverse grill masters
uitgenodigd om voor u de lekkerste gerechten te
bereiden. Kom kijken en proeven!

Registreer via www.ttpconcepts.nl of via uw
accountmanager van TTP Concepts
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