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ONTMOET 4.000 BEZOEKERS OP PEARL!
Pearl wordt bezocht door 3 generaties mannen en vrouwen: ruim 3.000 – 4.000
bezoekers in de leeftijd 25+ komen gezellig shoppen en ervaren in de Jaarbeurs
Utrecht. Man en vrouw, moeder en dochter, vriendinnen en hele gezinnen
bezoeken Pearl. Het is voor hen hét moment om zich te oriënteren, te laten
inspireren en uiteraard te shoppen.

PEARL STAAT VOOR MÉÉR DIVERSITEIT
QUA BEZOEKERS EN STANDHOUDERS
Pearl is een complete beleving voor al je zintuigen. Je kunt hier genieten van
workshops en shoppen bij meer dan 100 shoppingstands op het gebied van
beauty, fashion, blackhair, lifestyle, health en food. Verder is er een uitgebreid
programma en zijn er tal van activiteiten die interessant zijn om te bekijken.
Pearl is het grootste lifestyle- en belevenis event van de BeNeLux die
verschillende culturen onder één dak samenbrengt op 4.000 m2.

Waarom deelnemen?
• Een event voor het hele gezin
• Ontspannen & gezellige sfeer
• Focus op de gekleurde doelgroep
• Gratis inrichting stand en parkeerkaart
• Sales media training tijdens Pearl kick off
• Diversiteit van verschillende wereldkeukens
• Muziek en entertainment tijdens het shoppen
• Gratis promotie via social media & nieuwsbrief
• V.A. €60 adverteren in Pearl magazine (oplage 4000)

FACTS & FIGURES 2016
Top 5 bezoekmotieven

s

zoeker
e
b
1
7
0
3

81%
73%
65%
51%
37%

Ruim aanbod voor de gekleurde doelgroep
Nieuwe producten/diensten bekijken
persoonlijk advies over black hair, beauty
Voor de gezelligheid/dagje uit
Unieke shopbeleving

3000 m2
83 standhouders
20 hostessen
5 huisfotografen
3 radioploegen
2 TV-crews
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Quotes Exposanten
BICKERY FOOD GROUP
“Al voor het 3e jaar zijn wij betrokken bij dit event
midden in onze doelgroep. Wij hebben onze
lekkere sappen aan iedereen laten proeven en
dat is fantastisch. Daarnaast hebben we nieuwe
smaken kunnen meegeven in de goodiebag aan
de bezoeker.’’
Anne Conil
Marketing Specialist Maaza

SHEADO
‘’Pearl is de plek om in contact te komen met klanten,
nieuwe mensen te ontmoeten, onze expertise te
delen en om ons merk in de schijnwerpers te
plaatsen. Het publiek is steeds weer enthousiast!
De workshops die wij geven zijn elke editie weer
steevast volgeboekt. Daarom zijn we er graag bij.’’
Dominique Snip
Eigenaresse Sheado

FASHIONSTYLES
‘‘Pearl event is het eerste event waar we ons
bedrijf en product hebben geïntroduceerd.
De organisatie heeft ons hierdoor perfect
geadviseerd bij het inrichten van de stand.
We hebben nu klanten door het hele land en
hebben ook veel zakelijke deals gesloten.’’
Natasja & Irvy
Eigenaressen FashionStyles

L’ORÉAL
‘’Als merk vinden wij het belangrijk om continue de
beste kwaliteit te leveren. Door deelname aan het
Pearl Event komen we direct in contact komen met
salons en de consument. Naast mooie exposure
levert het event ons dus ook veel inzichten op. Dit
helpt ons de kwaliteit van ons merk hoog te houden.’’
Daan Wildeboer
Product Manager Mizani

TRUDIE CANWOOD
‘‘De organisatie bereidt standhouders optimaal voor
met info, zodat je het beste uit het event kunt halen.
Pearl is een prima manier om je doelgroep te
ontmoeten. Bij de laatste editie was het zo druk
dat ik na afloop bijna geen stem meer had door het
praten met alle belangstellenden.’’
Trudie Canwood
Kunstenares Trudie Canwood

US MADHOUSE
‘‘Door de unieke doelgroep krijgen we elk jaar
nieuwe klanten en connecties met exposanten
erbij. Ook artiesten die op Pearl komen zorgen
voor extra promotie. Last but not least, het is altijd
sfeervol en erg gezellig!’’
Devlin Papôt
Event Manager US Madhouse

SHARLA’S BAKERY
‘‘Een prachtig event waar we elk jaar met plezier
staan. De fijne sfeer, de verschillende culturen
die dan één gezamelijk doel hebben: genieten
van al het moois en lekkers wat Pearl te bieden
heeft. Wij dragen dan ook graag een steentje bij
met onze sweet pastry.’’
Shalamara Ruimwijk
Eigenaresse Sharla’s Bakery

MISS ALIDA
‘‘Pearl is bij uitstek de plek voor de vergroting
van onze naamsbekendheid en een waardevol
contactmoment met (nieuwe) klanten. Zoals elk
jaar zullen we ook dit jaar weer deelnemen,
omdat Pearl ons heel veel heeft gebracht.’’
Mariella Bekker
Eigenaresse Miss Alida

WATERPREP
‘‘Het Pearl Event is laagdrempelig, waardoor je
product of dienst op jouw eigen manier
aangeboden kan worden aan het publiek. Door de
diversiteit van mensen, relaxte sfeer en de locatie
hebben wij het Event als prettige ervaren.’’
.
Larreeny Valdink
Eigenaresse Waterprep

