Beursdata

Locatie

INTERNATIONALITEIT

Beursterrein Keulen, hal 6 en 9
Messeplatz 1, 50679 Köln, Germany

Meer dan 330 exposanten en 9.000 bezoekers uit 66
landen vinden elkaar op één unieke marktplaats.

Frequentie
Twee keer per jaar, voorjaar en najaar

DIVERSITEIT
Alle sectoren van de detailhandel verenigd op ruim 28.000 m²
expositieoppervlak.

PROFESSIONALITEIT
9.000 vakbezoekers, waaronder inkopers van alle grote
Duitse en Europese handelsketens.

LOCATIE
De IAW-beurs bevindt zich in het hart van een van de meest
dynamische economische regio‘s van Duitsland. De
interessante Benelux-regio ligt vlakbij.

Openingstijden

Entree

330+ internationale exposanten

Gratis bij registratie vooraf:
www.iaw-messe.de/ticketorder_en.aspx
Kaart ter plaatse: Dagkaart 39 €, 3-dagen Kaart 69 €

9.000 vakbezoekers
NIEUW! expositie “Private Label“

Zo‘n 330 exposanten op meer dan 28.000 m2,
9.000 vakbezoekers uit 66 landen
Hotelkamers / heenreis

Het IAW-Trendforum levert elke beursdag handige tips
voor het verbeteren van uw business – geheel gratis.

Organisator

GRATIS ENTREEKAARTEN

Nordwestdeutsche Messegesellschaft
Bremen-Hannover mbH
Gerhard-Stalling-Str. 9 , 26135 Oldenburg, Germany
+49 (0)441 / 920 70 - 777, info@iaw-messe.de

DE INWENDIGE MENS

28.000 m2 beursoppervlak

Exposanten / oppervlak

Informatie aangaande hotelreservatie en heenreis vindt u
op www.iaw-messe.de/travel-and-hotel-booking.aspx

We willen ook dat u culinair gezien niets te kort komt! Bij
onze gratis cateringstations kunt u de hele dag door terecht voor een hapje en een drankje.

20 t/m 22 september 2017, hal 6 en

9.00 –18.00 uur op 22-09 tot 17.00 uur

BUSINESSTIPS

Gratis tickets ontvangt u als u zich ruim voor de beurs
inschrijft via internet of per fax de kaarten bestelt.

26e Internationale Actieartikelenen Importbeurs, Keulen

PRIVATE

De IAW-beurs biedt 2 x per jaar optimale impulsen voor
meer omzet. Laat u inspireren!

20 t/m 22 september 2017
(woensdag - vrijdag)

LABEL

AANWEZIG IN DE MARKT

www.iaw-messe.de
www.facebook.com/iaw.messe
www.youtube.com/user/IAWMesse

BEST DEALS IN RETAIL

26e IAW-BEURS KEULEN
De grootste importeurs, groothandelaren en fabrikanten stellen op de IAW-beurs goed verkopende actieassortimenten voor. 330 exposanten uit uiteenlopende branches in binnenen buitenland zullen op de IAW aanwezig zijn.

De actieartikelen- en importbeurs voor
snellopers
De IAW-beurs richt zich zowel op fabrikanten en importeurs
als op de groothandel. Wat onze bezoekers mogen verwachten: scherp geprijsde snellopers die heel wat extra klandizie
genereren. De importeurs van de IAW hebben vele jaren ervaring, ze bieden kwalitatief hoogwaardige producten die
snel beschikbaar zijn. Daar profiteert u van!

Professionals onder elkaar. De IAW is
vooral de moeite waard voor inkopers
van:
megamarkten
discounters
supermarktketens
inkooporganisaties

meubel- en bouwmarkten
postorderbedrijven
individuele detailhandel
webshops

De exposanten op de IAW-beurs
levensmiddelen & dranken
drogisterij & cosmetica
textiel & kleren
sport & vrije tijd
speelgoed
elektronische artikelen
huishoudelijke
kantoorartikelen
bloemen & planten, tuinproducten
seizoens- en trendproducten
doe-het-zelf & ijzerwaren
cadeau-artikelen, sieraden & horloges
klein meubilair & accessoires
huisdierenartikelen
NIEUW! Private Label

Gratis entreekaarten voor vakbezoekers
Op de IAW-website kunt
u gratis kaarten voor uw
beursbezoek bestellen. U
meldt u gewoon aan en wij
sturen u uw gratis toegangskaarten voor de IAW via e-mail toe. Druk deze af op uw
printer of toon de kaarten op uw mobiel apparaat (smartphone, tablet-pc) aan de ingang van de beurs.
www.iaw-messe.de/ticketorder_en.aspx

Met knowhow de concurrentie voorbijstreven
Een echte meerwaarde biedt het IAW-trendforum. Hier worden
op drie beursdagen niet alleen de trends van morgen gepresenteerd, maar ook succesvolle strategieën in inkoop, marketing
en productpresentatie uit de doeken gedaan. Toonaangevende
experts in de handel geven een inkijk in de praktijk en delen
hun knowhow. De thema‘s variëren daarbij van de juiste productpresentatie op het POS tot aan de nieuwste inzichten uit
de psychologie van het aankoopgedrag.

IAW-beurs op YouTube
Vanaf nu vindt u actuele video‘s over de
IAW op YouTube. Getoond worden impressies, sfeerbeelden en statements van
bezoekers en exposanten.
www.youtube.com/user/IAWMesse

