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Tisztelt Partnerünk!
Tendence - Must haves
A Tendence-t nem véletlenül nevezik „szerencsefaktor”-nak a beszerzők és a legújabb
trendekre fogékony szakemberek, hiszen itt ismerhetik meg mindenki más előtt a
lakberendezés és a lakásdíszítés legfrissebb újdonságait.
Innováció – Inspiráció – Információ
Ezzel a szlogennel várja látogatóit 2018. június 30. és július 3. között a szezon első fogyasztási
cikk vására Frankfurtban: a Tendence.
A Tendence-n 1100 kiállító mutatja be az őszi/téli szezon kínálatát és a 2019-es tavaszi/nyári
szezon előzetesét a frankfurti vásárközpontban várhatóan 20.000 szakmai látogatónak.

Belsőépítészet, lakásdekoráció
Az előszoba túl kicsi, a fürdőszoba sötét – nincs
tökéletes lakás. Hogyan lehet ezekből kellemes otthont
kialakítani? A válaszok néha meglepően egyszerűek. A
lakberendezők és a kereskedők tanácsait gyakran
igénylik a vásárlók. Az „ilyen volt – ilyen lett” fotók
nagyon népszerűek az interneten.

Érzékszervekre ható marketing
Egyre több üzletben fedezik fel a több érzékszervre
ható marketinget: kellemes zene mellett az
illatmarketing eszközeit is használják, ezzel egyszerre a
lehető legtöbb érzékszervre hatnak – és mindez
generálja a forgalmat.

Digitalizáció
A kereskedelem fejlődik – és ez a digitalizációnak
köszönhető. Keresőrobotok és logisztikai innovációk,
multichannel és e-commerce megoldások: ötletek
tárháza várja Önt a Tendence-n.

Teraszok
Egy sziget a szabad ég alatt a város közepén:
a
teraszokon
a
természet
közelségét
és
a pihenést keressük. A korlátozott tér pontos tervezést
és okos megoldásokat igényel. És éppen ebben rejlik a
kereskedők esélye!

Ajándékozás
Az ajándékozás nagyon régi hagyomány, az emberek
közötti kommunikáció egyik fajtája. Néhány ajándék
egész életünket végigkísérheti - ha figyelünk az
egyszerű szabályokra.

Bevásárlóközpontok
A bevásárlóközpontok látványa immár hozzátartozik
a városképhez. Ezek a modern plázák versenyre kelnek
az online világgal, teret kínálva a társasági élet
számtalan lehetőségének: közös vásárlás, szórakozás,
étkezés.

Tetőkertek Frankfurtban
A sky teraszok és tetőkertek a legkeresettebb
helyszínek egy nyüzsgő városban. A fárasztó vásári nap
után egy kellemes ital mellett teljesen más
perspektívából láthatjuk a várost a sky teraszról,
így felejthetetlen élményben lesz részünk.
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