
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 6 februari 2020 
 

showUP on the move 
 
De inkoopbeurs showUP verhuist voor de najaarseditie op 30 en 31 augustus 2020 naar de 
Brabanthallen in Den Bosch. 
 
Deze najaarseditie van showUP vindt normaliter plaats in het eerste weekend van 
september. Echter zou deze editie samen komen te vallen met de Parijse beurs Maison & 
Objet, die dit jaar een week vervroegd is en in datzelfde weekend georganiseerd wordt. 
 
Zodat zowel standhouders als bezoekers beide beurzen kunnen aandoen, kiest showUP 
voor een aangepaste locatie en datum: op zondag 30 en maandag 31 augustus in de 
vernieuwde Brabanthallen.  
 
Daan van Trigt, organisator van showUP: “Na elf edities achtereen in de Expo 
Haarlemmermeer zal het even wennen zijn, maar de vernieuwde Brabanthallen bieden een 
mooi alternatief. Het zijn gloednieuwe ruimtes met uitstekende faciliteiten. We zitten wat 
dichter bij België en Duitsland waar een steeds groter deel van onze bezoekers vandaan 
komt én hebben we hier tijdens de warme zomerdagen beter grip op de klimaatregeling in 
de hallen.” 

 

       
 
In het voorjaar 2021 keert showUP weer terug naar de vertrouwde Expo 
Haarlemmermeer in Vijfhuizen.  
 
Hier vond op 2 en 3 februari ook de vijftiende editie van showUP plaats. Met meer 
dan 350 deelnemers is showUP de grootste inkoopbeurs voor woonaccessoires en 
cadeau- en lifestyle-artikelen in de Benelux. De beurs werd bezocht door bijna 
6.000 professionals.  
 



      
 

     
showUP staat bekend om de aantrekkelijke combinatie van bekende merken uit 

binnen- en buitenland en nieuwe opkomende labels en ontwerpers. Op de laatste 

editie was het Nederlandse meubelmerk Ginger Home een opvallende 

nieuwkomer. 

De populaire lezing en installatie van trendwatcher Jan Agelink had dit jaar als 

thema Shared Space “Meer mensen, minder ruimte. Hoe zorgen we voor een groene 

toekomst op onze overvolle planeet?” 

KIJK HIER VOOR HIRES BEELDMATERIAAL VAN DE LAATSTE EDITIE VAN SHOWUP 

 

Facts 

Meer informatie over de beurs, de plattegrond en de deelnemerslijst vind je op 

www.showup.nl 

 

Dates  

30 + 31 augustus 2020 Brabanthallen, Den Bosch 

7 + 8 februari 2021 Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen 

https://www.dropbox.com/sh/46t5gfvhfj9xkzv/AADnssYegobLUcCpfU9Wunq_a?dl=0
http://www.showup.nl/


Noot aan de pers (niet voor publicatie) 

Neem voor beeldaanvragen, samenwerkingen en andere vragen contact op met 

Daan van Trigt (daan@showup.nl) of bel +31 020 7070690 


