
Dansk eksport til BENELUX må ikke gå i stå! Tag med WEAR, Erhvervshus Midtjylland og den Danske 
Ambassade i Nederlandene til Amsterdam d. 24. og 25. januar, 2021 og udstil på en af BENELUX’ førende 
modemesser – Modefabriek.  

Vi sikrer os imod COVID-19 og booster eksporten for en håndfuld af Danmarks bedste mærker gennem 
en online B2B-markedsplads, nye eCommerce-muligheder og en billigere, mere effektiv udgave af den 
fysiske messe.   

The Naked Edition er Modefabrieks innovative, COVID-19-sikre koncept i 2021. Tiden er inde til ny 
forretning i Holland og Belgien med messens netværk af over 19.000 indkøbere, agenter, stylister, bloggere 
mm. Vi starter allerede i dag og assisterer jer hele vejen igennem. 

Såfremt der er tvungen aflysning, giver Modefabriek fuld refundering på deltagelsesprisen. 

 

  

 

 

Koncept 2021: The Naked Edition 

Modefabriek har eksisteret siden 1996 og er 

samlingspunkt for det hollandske og belgiske B2B-

modefællesskab med over 19.000 deltagere og 30.000 

associerede kontakter. 

På to dage samles ledende mærker, indkøbere, agenter, 

stylister, bloggere mm. til brandpræsen-tationer, 

modeshows, udstillinger, master classes, apéros, ny 

business og snakke om bæredygtighed, gennemsigtighed, 

etik og ansvarlige trends. 

I år lancerer Modefabriek deres Corona-venlige og 

effektive Naked Edition, som kører deltagelsesprisen ned 

og sætter fokus på digitale business-muligheder. Som 

noget nyt åbner de en online B2B-markedsplads med 

matchmaking services og virtuel promotion. Imens vil The 

Trade Councils eCommerce-ekspert introducere danske 

mærker til øget online salg i hele BENELUX-området. 

Beskeden er klar: Modeverdenen skal hurtigt videre, være 

parat til fremtidens forretning – og fange forbrugeren 

gennem internationale kontakter og nye trends. 

 

Den Danske Pavillon tilbyder 

 Full service plug-and-play løsning 

 7,5 m2 standplads i vores fælles pavillon 

 Gratis adgang til Modefabrieks online B2B-

platform allerede ved tilmelding 

 Seminar til forberedelse af messen 

 Introduktion til online salg i BENELUX ved 

lokal eCommerce-ekspert i The Trade Council 

 Møde med hollandske agenter (efter interesse) 

 Assistance før, under og efter konferencen 

 Muligheden for at sende jeres lokale agent som 

repræsentant fremfor at deltage selv 

 

 Tilmelding 

 Pris: 15.000 DKK (inkl. tilskud fra The 
Trade Council)  

 Frist:  Senest 1. november, 2020 

 Kontakt:  Emma Rosenkvist van Leenen 
T: +32 (0) 4 90 11 66 28 
E: emmlee@um.dk  

 COVID: I tilfælde af tvungen aflysning, 
refunderes det fulde deltagelsesbeløb 

 

 

www.modefabriek.nl/en  
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