
CADEAUX – messe for interiør, livsstil og boligtrends

Hvert år, både forår og efterår, viser udstillerne på CADEAUX Leipzig de seneste trends inden 
for design, boligtrends, interiør, brugskunst, indretning, delikatesser og isenkram. Mere end 
12.000 fagfolk fra det centrale Tyskland og Berlin besøger messen, for at se de nyeste trends og 
købe ind til den kommende sæson.

Foruden udstillernes mange spændende tilbud, tilbyder messen shows og workshops, som
sætter fokus på nye og spændende salgsaktiviteter i detailhandlens specialbutikker.
Der tilbydes mange unikke produkter på messen, bl.a. verdens største udstilling af
Erzgebirge-træskærerarbejde.

Ure- og smykkemessen MIDORA er en fast del af CADEAUX i efteråret og forårets CADEAUX 
byder på den unikke 4+1 – fagmesse for reklameteknikker, tekstilforarbejdning, graveringsteknik 
og trofæer, som tiltrækker endnu flere potentielle kunder.

Til boligen hører også blomster. Oplev regionens største blomsterbegivenhed FLORIGA, som 
finder sted den 4. marts 2018, samtidig med CADEAUX.

3. – 5. marts 2018
1. – 3. september 2018 
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Kontakt CADEAUX:

For yderligere informationer om messen eller hjælp til registrering og indretning af stand, er 
du meget velkommen til at kontakte dit CADEAUX-team:

Leipziger Messe GmbH

PF 10 07 20, 04007 Leipzig / Messe-Allee 1, 04356 Leipzig / Germany

Tel.: +49 341 678-8270, Fax: +49 341 678-8272

info@cadeaux-leipzig.de, www.cadeaux-leipzig.de/en, www.leipziger-messe.com



Tallene taler deres tydelige sprog:

19 %  Førstegangsbesøgende / Nye kunder

32 %  Har besøgt messen før

88 %  Forventer at besøge messen igen

37 %  Har angivet at messebesøget vil munde ud i bestillinger efterfølgende

34 %  Har afgivet ordrer på messen

48 %  Besøger CADEAUX som eneste messe

Hvilke brancher kommer de besøgende fra:

Kunsthåndværk/Erzge-
birge/souvenirs

41.8 %

Spil/hobby- og 
kontorartikler/

magasiner
25.9 %

Isenkram/køkkenudstyr/
borddækning

19.9 %

Wellness/kosmetik/
skønhed/accessoires

19.9 %

Blomster
15.9 %

Ikke angivet branche
12.4 %

Smykker/ure
10.0 %

(multiple selections possible)

Stort & spændende produktsortiment på CADEAUX

På messen udstilles der produkter inden for følgende kategorier:

• Delikatesser  • Kunsthåndværk, Erzgebirge

• Køkkenudstyr, isenkram, interiør  • Accessories, beklædning 

• Brugskunst, livsstilstrends • Smykker, ure, ædelstene

• Hobbyartikler, legetøj, spil • Gaveartikler, souvenirs

• Bad, skønhed, wellness • Blomster

På CADEAUX har du mulighed for at vise de 12.000 besøgende dine produkter, 
services og nyheder.

Standpriser på CADEAUX Leipzig 

Registrering før  Registrering efter 
31.12.2017 01.01.2018 

• 73.00 EUR/m2 (uden vægge) • 83.00 EUR/m2 (uden vægge)

• 78.00 EUR/m2 (med vægge) • 88.00 EUR/m2 (med vægge)

Priserne er ekskl. moms og AUMA-bidrag på EUR 0,60 pr. m2

Trade fair for gifts  
and home trends

www.cadeaux-leipzig.de


