Bekijk de webversie

UITNODIGING
Na de zomervakantie is het weer tijd voor de woon- en interieurbeurzen.
In september staat Keymer Essential Fabrics zowel met een stand op de
Interieur Collectiedagen in Gorinchem (16 t/m 18 september) als op de
VAKbeurs van de Woonindustrie in Nieuwegein (16 t/m 19 september).
Bezoek deze beurzen en ontdek onze nieuwste collecties.

Interieur Collectie Dagen

VAKbeurs Woonindustrie

Van 16-18 september vind je Keymer
Essential
Fabrics
op
het
Meubelstoffeerdersplein van de
Interieur
Collectie
Dagen
in
Gorinchem.
De meeste interieurprofessionals
zullen de uitnodiging voor de
Interieur Collectiedagen 2018 via de
post hebben ontvangen.
Zo niet, registreer dan met code
71849017 via onderstaande button
voor gratis toegangsbewijzen.

In Nieuwegein is Keymer Essential
Fabrics van 16-19 september te
vinden op de VAKbeurs in de
Woonindustrie in Nieuwegein.
Op dit moment wordt er nog hard
gewerkt aan de stand maar vanaf die
datum kan Keymer wekelijks op
Marketday worden bezocht door de
vakhandel.
Nieuw dit jaar tijdens de VAKdagen,
is
de
avondopenstelling
op
maandag- en dinsdagavond tot
20.00 uur.

Bezoek
ook
het
Nederlands
Kampioenschap Meubelstofferen,
waar
de
kandidaten
hun
vaardigheden zullen demonstreren.

Registreer via onderstaande button!

Toegangsbewijs

Registratie VAKbeurs

Reserveer vast in je agenda!
Reserveer vast de volgende data en meld je aan voor de mailinglijst zodat we je ook in de
toekomst persoonlijk kunnen uitnodigen.

Interieur Collectie Dagen Gorinchem
VAKbeurs de Woonindustrie Nieuwegein
Material District Rotterdam

16 t/m 18 september 2018
16 t/m 19 september 2018
12 t/m 14 maart 2019

Houd mij op de hoogte

Instagram

Facebook

Keymer Essential Fabrics
Elbe 23
2491 BT Den Haag
Nederland
Telefoon: +31 (0)70 - 317 8033
E-mail: verkoop@keymer.nl
KvK Den Haag: 27251679
BTW: NL8117.42.738.B01

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u studio@keymer.nl toe aan uw adresboek.

