HOBBY- EN
DIY-BEURS
2 steden
300 exposanten
46.000 bezoekers
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U vindt er vier dagen lang alle trends voor
creatieve hobby’s (naaien, decoratie, scrapbooking,
papierwaren, …) met tal van exposanten en workshops
onder één dak!
Creativa heeft een aanbod voor elk niveau en elke
leeftijd, zowel beginners als gevorderden, volwassenen
als kinderen.
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34 000 bezoekers
4 dagen
200 exposanten
Vrouwen van
25 tot 65 jaar
12.000 bezoekers
4 dagen
100 exposanten

WORKSHOPS
BELEEF EEN ONVERGETELIJKE ERVARING !
Bezoekers kunnen zich onderdompelen in een creatieve
ervaring door specifieke technieken te leren en de
nieuwste trends te testen. Bezoekers van de beurzen
Creativa, Textile Festival by Burda en Cake & Sugar
beleven een unieke ervaring dankzij de vele workshops,
animaties en voorstellingen tijdens de beurs.

ENKELE CIJFERS

Brussel

Namen

35 workshopruimtes
+ 350 workshops aan
meer dan 2600 deelnemers

20 workshopruimtes
+ 200 workshops aan
meer dan 1500 deelnemers
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Cake & Sugar is een beurs die volledig
gewijd is aan Cake Design en patisserie.
De beurs wordt op hetzelfde moment
als Creativa georganiseerd. Ontmoet de

WORKSHOPS

grootste namen uit de Cake Design-sector,
volg masterclasses en workshops, neem
deel aan wedstrijden, make and take en
nog veel meer.

MASTERCLASSES

Nieuw
conce
pt!
Creativa en Burda zetten met dit nieuwe
concept textiel in de kijker. Het huis Burda
blaast in 2020 70 kaarsjes uit. En hoe kan het
festival vernieuwender uit de hoek komen dan
met een nieuw concept voor stoffenliefhebbers?
Deze beurs wordt op hetzelfde moment en
parallel aan de beurs Creativa georganiseerd.
Deze nieuwe textielbeurs krijgt zijn eigen
persoonlijkheid en identiteit. Kom uw kennis
verfijnen, leer nieuwe technieken, ontdek
de nieuwste trends en ga naar huis met uw
eigen creatie!

GROTE NAMEN

TENTOONSTELLINGEN

WAAROM DEELNEMEN AAN
EEN VAN ONZE BEURZEN?

 ntmoeten van bezoekers die gepassioneerd
O
zijn door creatieve hobby’s
 aamsbekendheid verhogen en uw merk beter
N
in de markt plaatsen
Omzet verhogen en netwerk uitbreiden
Producten in de kijker zetten met workshops
en demonstraties
Nieuwe producten aan uw doelpubliek voorstellen
Profiteren van een grote mediabelangstelling
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