
 

Betreft: Uitnodiging TreeVention 2019 

 
 
Beste Euregionale kweker, 

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen voor deelname aan TreeVention 2019.  

Op 20 en 21 januari organiseren wij weer gezamenlijk TreeVention. Een beurs van kwekers, voor 
kwekers. Euregionale kwekers hebben de handen inéén geslagen voor deze beurs, en willen zo 
gezamenlijk de Euregio verder op de kaart zetten.  
 
TreeVention is één complete beurs om te verkopen en te netwerken. 
 

- Kwekers hebben de mogelijkheid zich te presenteren in een stand. Hier kan volop 
genetwerkt worden en nieuwe contacten worden opgedaan.  

- Garden Plant presenteert een complete lagenbeurs. Hier kunnen direct planten worden 
uitgezocht en besteld die direct geleverd kunnen worden. 
 

Zowel voor standhouders als bezoekers zal er een gastvrije en laagdrempelige sfeer gecreëerd 
worden. Bezoekers worden getrakteerd op een klein hapje en drankje, en vanzelfsprekend zijn ook 
de entree en het parkeren gratis. 
 
TreeVention richt zich op in/verkopers van tuinplanten en boomkwekerij-artikelen zoals handelaren, 
groothandelaren, tuincentrumeigenaren, hoveniers, kwekers, exporteurs, overheden en overige 
branchegenoten. Het aanbod is dus gericht op de zelfstandige ondernemer, maar ook op de grotere 
ketens. Mede door de ligging zal TreeVention een internationaal publiek trekken.  
 
Voor TreeVention zullen we in de media ruimschoots aandacht vragen, dit zal worden versterkt 
met advertenties en (digitale) uitnodigingen. Ook staan de uitnodigingen in vier talen voor iedere 
standhouder tot zijn beschikking om deze zelf door te sturen aan zijn relaties. 
Door de gezamenlijke organisatie en gebruik te maken van elkaars kracht lukt het een compleet 
aanbod te presenteren en voor bezoekers een aantrekkelijke beurs te organiseren, 
dit tegen zo min mogelijk kosten. De huurprijs per m2 bedraagt voor kwekers slechts € 40,-. 
 
TreeVention vindt plaats op 20 en 21 januari 2019. Rond deze data zijn veel inkopers in de regio 
aanwezig en kunnen zij een bezoek aan TreeVention ideaal combineren met een bezoek aan andere 
beurzen.  
 
Openingstijden TreeVention 2019 
Zondag 20 januari 09.00 – 15.00 uur 
Maandag 21 januari  08.00 – 19.00 uur  
 
 



Op maandagavond sluiten we de beurs af met een informatief programma. Hierover ontvangt u te 
zijner tijd meer informatie.  
 
TreeVention wordt georganiseerd op Flora Trade Parc Venlo, aan de Hollandlaan 23. Een modern 
gebouw met de benodigde faciliteiten en parkeergelegenheid. Inkopers voor tuincentra kennen de 
weg naar Flora Trade Parc Venlo, gezien zij daar hun inkopen al regelmatig doen. 
 
Uw producten, samen met de producten van uw collega kwekers, maken deze Euregio zo uniek en 
compleet. Gezamenlijk lukt het meer koopkracht naar deze regio te trekken en de Euregionale 
producten een afnemer ergens in Europa te laten vinden. Wij hopen ook op uw deelname, om zo 
gezamenlijk al het moois wat de Euregio te bieden heeft te presenteren op één complete beurs. 
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag:  
 
TreeVention, deelname stands 
Harm van Raaij  +31(0)77-3031010 info@treevention.eu 
 
Garden Plant, deelname lagenbeurs 
Richard Jeucken +31(0)77-3961155 rjeucken@garden-plant.nl 
 

 

Wij hopen u als standhouder op TreeVention 2019 te mogen begroeten! 

Met vriendelijke groeten, 

Organisatie TreeVention 
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