
 

 

PERSBERICHT 

Amsterdam, augustus 2019 

Inkoopbeurs showUP klaar voor de start  
 

Zondag 1 en maandag 2 september 2019 strijkt de leukste inkoopbeurs van het jaar, showUP, weer 

neer in de Expo Haarlemmermeer. Twee dagen lang worden nieuwe collecties van Bloomingville, 

Rice, &Klevering, Moebe en Kitsch Kitchen en 400 andere deelnemers ingekocht en worden nieuwe 

trends ontdekt. 

 

De vakbeurs richt zich op inkopers van woon- en gift stores, concept stores, webshops, warenhuizen 

en museumwinkels. Ook stylisten, pers en bloggers komen langs om inspiratie op te doen. Op de 

beurs vind je veel unieke producten uit de home-, gifts- & kidsbranche die voor het eerst in 

Nederland te zien zijn.  Kortom: hét recept voor succesvol inkopen en netwerken met vakgenoten. 

 

Het draait het niet alleen om nieuwe merken spotten en collecties inkopen, maar ook om 

interessante lezingen van trendwatchers, stylingideeën opdoen in The Store en de Trendzone.  

Een greep uit het bomvolle programma en het deelnemersveld:  

 

Trendzone  

De Trendzone is een expositie op de beurs bestaande uit een mooie mix van producten van 

deelnemers en jong talent. Het thema dit jaar is Mind over Matter. Curator van Trendzone Jan 

Agelink: ‘Instinct en intuïtie zijn belangrijk voor de toekomst van home decoration. In Mind over 

Matter komen deze soft skills tot uitdrukking in een presentatie.  

Door te werken met zachte materialen, ronde vormen en fantasievol kleurverloop is de sfeer 

‘hemels’. De vier stijlgroepen zijn met elkaar verbonden door een unieke 35 meter lange stof.  

Elk podium heeft zijn eigen thema:  

SCREENPLAY - digitaal & virtueel SOULCRAFT - historisch & bovennatuurlijk 

SPARTAN - natuurlijk & aards  SOFTCELL - futuristisch & organisch. 

  
Mae Engelgeer   Jan Trendman 

 



listenUP  

listenUP is het lezingenprogramma waarin we experts en trendwatchers aan het woord laten. Met 

verhalen over trends, innovaties, successen, valkuilen en leermomenten. listenUP zorgt voor een 

flinke dosis zakelijke inspiratie die jou helpt om het beste uit je vak, je bedrijf én jezelf te halen. Het 

programma is als volgt:  

 

Jan Agelink  - Mind over Matter 

Jan Agelink van buro jantrendman laat in een presentatie met inspirerende beelden de belangrijkste 

consumententrends voor het komende seizoen zien. Aan de hand van vier verschillende thema’s met 

een spirituele inslag neemt Jan ons mee naar een wereld waarin bewust consumeren centraal staat.  

zondag en maandag om 12.00 uur 

 

Marie-Gon – Van DNA naar een sterk merk 

Het samenstellen van een collectie, het creëren van een sterk eigen merk, de uitstraling van je 

huisstijl en winkel, het hangt nauw met elkaar samen. Marie-Gon vertelt over de Color Navigator 

System en hoe je als merk dicht bij jezelf blijft en voor jezelf een goede basis neerzet.  

zondag en maandag om 11.00 uur 

 

Kirsten Jassies - Instagram TRENDlezing 

Hoe maak je Instagram persoonlijk en authentiek, ook als bedrijf? Instagramexpert Kirsten Jassies 

laat de nieuwste updates van Instagram zien en tips geeft hoe je daar als bedrijf of persoon mee om 

kunt gaan.  

zondag om 13.00 uur, maandag om 14.00 uur 

 

Katrine Martensen-Larsen - Nordic Moods (Engels) 

Stap voor stap aan de hand van moodboards naar een Scandinavische inrichting. Katrine Martensen-

Larsen vertelt erover aan de hand van haar boek Nordic Moods, dat eerder dit jaar verscheen. 

Katrine is een bekende Deense TV-persoonlijkheid en geeft styling- en decoratieadvies. De lezing is in 

het Engels. 

zondag om 14.00 uur, maandag om 13.00 uur 

 

Witteveen & Kamphuis - Botanical Love 

Voor het eerst in listenUP: de lezing Botanical Love van Marlie Witteveen en Hanneke Kamphuis. 

Over de liefde voor, en inspiratie uit, de natuur in de breedste zin van het woord. De presentatie laat 

zien hoe invloeden vanuit liefde voor de natuur vertaald kunnen worden naar nieuwe concepten en 

producten op onder andere het gebied van huis & tuin, vormgeving, planten & potten, wellness, food 

en seizoensproducten zoals voor kerst. 

zondag en maandag om 15.00 uur 

 

    
Nordic Moods Marlie Witteveen en Hanneke Kamphuis  



growUP  

Centraal gelegen op de beurs, herkenbaar door een mix van allerlei kleuren, ligt growUP. Deze area is 

niet meer weg te denken op showUP. Hier zijn de leukste en nieuwste kindermerken 

vertegenwoordigd. Deze leveranciers zijn niet alleen interessant voor kinderwinkels, maar ook voor 

conceptstores en cadeauwinkels. Met onder andere Happy Horse, Maileg, Yuunaa, Les Rêves d'Anaïs, 

Banwood, Global Affairs, Studio Loco, Gezinnig en MiniKoiOi.  

    
Happy Horse Yuunaa Les Rêves d'Anaïs MiniKoiOi 

 

The Store – Dessin et Decor 

The Store is een popUP winkel op de beurs waar combinaties van producten op verrassende 

manieren geshowd worden. Elke editie gelinkt aan een ander thema. Dit jaar ontdek je in The Store 

de vele mogelijkheden van prints, patronen, strepen en lijnen. In verschillende settingen wordt een 

selectie producten gepresenteerd die je zo 1-op-1 kan overnemen in je winkel of museumshop. 

  
 

Aan de muur 

Strakke vormen, grafische prints, lino’s en illustraties. Om in te lijsten zo mooi. Veel, met name 

Scandinavische, merken tonen hun nieuwste collecties voor aan de muur. Met de posters & cards 

van Mette Handberg. De iconische lino’s van de Deense kunstenares Monika Petersen en de 

nieuwste prints van VISSEVASSE.  

   
Mette Handberg Monika Petersen VISSEVASSE 

  



startUP@showUP is het trendy plein midden op de beurs waar je 8 nieuwe merken, ontwerpers of 

producten tegenkomt. Ze zijn geselecteerd uit tientallen aanmeldingen. Ze vielen op door hun 

originaliteit, creativiteit, enthousiasme en veelbelovende businesscases. Over niet al te lange tijd in 

de winkels en voor het eerst gezien op showUP.  

 

Marloekaki is een rotterdams accessoires-label. De eerste collectie bestaat uit een serie zijden sjaals.  

Bill Ringa is een jong schoenenmerk. Pantoffel-meets-Sneaker. 

Mighty Sound, de kleine en krachtige bluetooth speaker voor people-on-the-go met oog voor detail.  

Llimited Tableware, een startup met keramiek servies. De eerste collectie heet Hold Me. 

Miss Morrison wil een verschil te maken in wereld van koffie. Elke koffie heeft een uniek verhaal. 

Black Jaguar heeft trendy hoge kwaliteit emaille – pins, zowel voor kinderen als voor volwassenen. 

De Socialbox biedt rust en zorgt voor balans. Leg je telefoon er in, steek de kaarsjes aan en geniet. 

La Boucle is de ultieme riem. Een classic look, watervriendelijk en super comfortabel.  

 

    
Mighty Sound De Socialbox Black Jaguar La Boucle 

 

Bedtextiel 

Textiel in de vorm van plaids, kussens en kleden is elke editie goed vertegenwoordigd. Dit jaar 

opvallend veel merken met bedtextiel. Dekbedden met nieuwe prints voor jong en oud, maar ook 

met aandacht voor het maakproces als antwoord op de hedendaagse wegwerpcultuur. Met de 

nieuwste dekbedcollectie van SNURK en de eclectische collectie van Essenza. En SUITE702 met 

heerlijk luxe hotel beddengoed van duurzaam perkal katoen. 

 

   
SNURK Beddengoed  Essenza SUITE702 

 

  



Mobilegadgets 

Gadgets voor je mobiel. Aan een smartphone heb je in principe al genoeg. Toch zijn er altijd handige 

gadgets die nóg net even wat meer uit je telefoon halen. We zien ze veel op de beurs. Bijvoorbeeld 

de Woodspeaker van Maarten Dijksman, een handgemaakte houten smartphoneversterker waaruit 

geweldig geluid komt. De Pocket Bluetooth Speaker van Gingko. Trobla, de akoestische versterker 

voor smartphones. Gemaakt van duurzaam walnoot of esdoorn hout. En de Evobag, een stijlvolle 

leren tas die je mobiel oplaadt zonder kabels. De tas wordt geleverd met laadstation voor thuis.  

 

   
Woodspeaker Gingko Trobla Evobag 

 

 

 

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

www.showup.nl  

 

Lokatie 

Expo Haarlemmermeer 

Stelling 1 

Vijfhuizen (nabij Schiphol)  

 

Openingstijden 

Zondag 1 september 10:00 – 18:00 uur 

Maandag 2 september 10:00 -18:00 uur 

 

Toegang gratis na registratie via de website. 

 

 

Noot aan de pers (niet voor publicatie)  

 

Als stylist, blogger of pers ben je van harte welkom op showUP.  Bij de entree is een ruimte in gericht 

waar je persinformatie van de deelnemers kunt vinden.  

 

Neem voor beeldaanvragen, samenwerkingen en andere vragen contact op met Jolanda Koopman 

(jolanda@showup.nl) of bel +31 06 10194542.  

https://registratie.showup.nl/nl/pers
mailto:jolanda@showup.nl

