
Top 10 Winter noviteiten Najaarsbeurs 2015
De ´nieuwe positiviteit´ is avontuurlijk, kleurrijk en praktisch
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SAMENVATTING

Een krokodil voor je tablet, 3D geprinte sieraden, een juicer-to-go en kaarsen gemaakt van
Hollands oesters. Nog op zoek naar leuke noviteiten voor deze winter? Trade Mart
presenteert de Top 10 van merken die opvielen tijdens de Najaarsbeurs 2015. We zagen
vooral veel kleurrijke en ‘aardige’ producten die de nieuwe positiviteit weerspiegelen. Hierbij
een selectie van de leukste nieuwe sieraden, horloges, tassen, woonaccessoires en handige
keuken tools.

De avontuurlijke bohemian style zien we terug op het gebied van accessoires zoals
horlogemerk Escape, sieradenmerk FIEN Pura Bellezza en tassenmerk TizAnn. Atomixz
verraste ons met 3D geprinte sieraden en TabZoo beschermt de tablet van kids met
beestachtig goede hoezen. Voor een gezellige en gezonde winter zagen we een juicer-to-go
van IT&M, Nederlandse Oesterkaarsen en lieve kaartjes voor in de broodtrommel van je
kroost. Wie van kleur houdt zal zeker blij worden van de handige Lexon wekkers en de
Shagwear portemonnees.
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Flip design wekker: Omdraaien, opstaan en gaan
http://trademart.pr.co/112199-lexon-wekker-maakt-opstaan-net-iets-leuker

Escape Watches – Beleef de tijd zoals jij het wilt
http://trademart.pr.co/112193-escape-watches-beleef-de-tijd-zoals-jij-het-wilt

Shagwear, want vrolijkheid raakt nooit uit de mode
http://trademart.pr.co/112181-want-vrolijkheid-raakt-nooit-uit-de-mode

Blender on-the-go voor snelle jelles
http://trademart.pr.co/112123-blender-on-the-go-voor-snelle-jelles

Juweeltjes van oorbellen van FIEN Pura Bellezza
http://trademart.pr.co/112112-pure-party-season-juweeltjes-van-oorbellen

Pas op, een krokodil die een hapje van je tablet wil!
http://trademart.pr.co/112110-pas-op-een-krokodil-die-een-hapje-van-je-tablet-wil

Atomixz - 3D Printed Jewellery
http://trademart.pr.co/112109-atomixz-3d-printed-jewellery

Wild West meets Bohemian Chic
http://trademart.pr.co/112104-wild-west-meets-bohemian-chic

Oyster Candles – Hollandse oester als sfeermaker
http://trademart.pr.co/112106-oyster-candles-hollandse-oester-als-sfeermaker

Broodtrommelliefde – Bij iedere boterham een lief kaartje
http://trademart.pr.co/112108-broodtrommelliefde-bij-iedere-boterham-een-lief-kaartje
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BarbaraMatters

OVER TRADE MART

Eén vertrouwde plek voor inkoop, trendbeleving en oriëntatie. Een plek waar je graag komt. Vernieuwend
en onderscheidend. Waar je vooruitgang en successen boekt. Waar je ontdekkingen doet en tot nieuwe
inzichten komt. Elke keer weer. In 2015 is Trade Mart de retail hotspot.

De detaillisten uit de volgende branches komen bij Trade Mart en op Trademart.nl om hun assortiment aantrekkelijk
te houden en om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in de markt:

Woonaccessoires
Huishoudelijke artikelen
Design artikelen
Modeaccessoires
Cadeauartikelen
Speelgoed
Sieraden en horloges
Bijouterie
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