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Opening FLASH SHOP ANTWERPEN

Temporary shop bringing a selection of contemporary lifestyle
brands.

Van 2 november t.e.m. 30 december vindt de vierde editie van FLASH SHOP plaats, een

tijdelijk winkelconcept dat onderdak biedt aan een verzameling design- en lifestylemerken,

zorgvuldig geselecteerd door jonge onderneemster Lana Scatorchia van The Collector’s

House. Na het succes in Antwerpen, Berlijn en Gent, opent FLASH SHOP opnieuw op een

toplocatie in de Kloosterstraat te Antwerpen. De gekende straat voor treasure hunting en

Sunday shopping! 

⏲

http://www.thecollectorshouse.be/


Gifts & Collectables

Lana koos ervoor om samen te werken met 20 verschillende merken om ieders kracht en kennis

te bundelen en elkaar zo tot een hoger niveau te brengen.

“Het doel is om een unieke shop te zijn waar we complementaire merken
aanbieden die onze klanten prikkelen en inspireren. Met een passie voor
vakmanschap en een oog voor detail en kwaliteit is FLASH SHOP de expert in
originele geschenken voor iedereen” 
— Lana Scatorchia

 Christmas shopping
Voor deze editie brengt FLASH SHOP niet enkel Benelux maar ook internationale merken

samen. Denk onder meer aan leuke items voor je interieur, unieke handtassen, handgemaakte

objecten, fijne juwelen, fairtrade kleding voor kids en originele hebbedingen.

Ben jij één van de velen die elk jaar opnieuw het cadeau shoppen uitstelt tot de laatste minuut? 

http://press.burococo.be/images/295165
http://press.burococo.be/images/295168


FLASH SHOP geeft je twee maanden de tijd om de beste pakjes te verzamelen voor vrienden,

familie en niet te vergeten - jezelf. Kortom: geschenken fijn om weg te geven en nog leuker om te

krijgen.

 

Deelnemende merken

A N N A + N I N A (home & deco)

Timi of Sweden (stationary)

Earcraft (jewellery)

Johny be good (fashion)

Clover gin (beverage)

Setareh (jewellery)

Atelier Bossier (fashion)

Mieke Dierckx (accessories)

Atelier Clash (jewellery & deco)

Bix & Alex (kids fashion)

Les Douzetiques (fashion accessories)

The Drunken Horse (beverage)



OVER BURO COCO

Welcome to the buro boco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

PS. A little glitter never killed anyone, right?

Touch of silver (jewellery)

Brandt Kaarsen (deco)

Alice Van innis (fashion)

Ola Lindeza (home & deco)

Daphny Raes (fashion accessories)

The Collector’s House (home & deco)

Blue Organic (food)

DOYOU Studio (fashion accessories)

 

Praktische info 

Locatie: Kloosterstraat 23, 2000 Antwerpen

Data: open van 2 november t.e.m. 30 december.

Openingsuren:

- Woensdag t.e.m. zaterdag van 11:00 tot 18:00

- Zondag van 12:00 tot 18:00

Meer info: www.flashshop.be
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