
 

  
AANKONDIGING 
 
Beste ondernemers en Italië-liefhebbers! 
 
Het Italië Evenement gaat weer het land in! Op 1 en 2 december 2018 zijn we in Houten 
 
Op basis van onderzoek onder de bezoekers van De Smaak van de Winter vorig jaar, blijkt 
er behoefte aan een Italië evenement met meer feestdagensfeer. Reden voor ons om het 
evenement te verplaatsen naar een datum dichter bij de feestdagen en op zoek te gaan 
naar een beschikbare en mooie locatie. 
 
Op 1 en 2 december zijn we te gast in het prachtige glazen pand van Vireo Auto in Houten 
(Utrecht). De 3 verdiepingen (totaal 1500 m2) zijn prachtige lichte ruimtes, die we geheel in 
Italiaanse sfeer gaan brengen en aankleden in feestdagenthema. Winterse houten kramen 
met een warme uitstraling, luxe teakhouten balies, plaatsen voor exposanten met 
sfeervolle APE ’s en andere kleine voertuigen, kerstbomen en sfeerverlichting. Dit 
aangevuld met heerlijke gastronomie, gezellig entertainment en verrassende activiteiten. 
 
Activiteiten en details: 
Graag houden wij u op de hoogte. Met ons team zijn wij hard aan het werk om alle details 
uit te werken. Wat ook betekent dat er nog mogelijkheden zijn. Wilt u: een demonstratie, 
een lezing, een proeverij of een signeersessie geven of heeft u een andere wens of een 
leuk idee? Neem contact op. 
Wat tipjes van de sluier: 
… ontmoet Italië-liefhebbers en geniet samen aan de Italiaanse tafel  
… entree voor een aantrekkelijk tarief of voor € 15 inclusief lunch 
… parkeren is gratis  
… wij zijn in gesprek met een van de stellen van het realityprogramma Het Italiaanse Dorp 
Ollolai om iets speciaals te organiseren tijdens het evenement (hetgeen ook interessante 
publiciteit en bekendheid oplevert, nu het programma nog draait met wekelijks 800.000 
kijkers). 
 
 

 
kom uw product aanprijzen en verkopen  en geniet samen met ons van Italië in de winter 



 

 
Speciale aanbieding: U krijgt de eerste keus 
Graag nodigen wij u uit om in te schrijven voor een plaats voor 
deelname. De locatie biedt plaats aan circa 50 exposanten en 
wij streven naar een maximaal Italiaanse uitstraling en 
Italiaanse producten. Er is plaats voor een heel divers aanbod 
van gastronomie, wijnen, reizen, mode, interieur en meer.  
Om dit mogelijk te maken hebben we een interessant aanbod.  
 
Deelnamemogelijkheden: 

 Houten kraam van 2x1m, totaal 7a8 m2 grondoppervlak 
 Luxe teak balie van 1.60m, totaal 7a8 m2 grondoppervlak 
 Grondplaats van 12 m2 

Speciale prijs voor deelname voor u: € 300.   
De deelnamekosten bedragen € 400.  
Als gewaardeerde relatie krijgt u een korting van € 100.  
U betaalt dus € 300, exclusief BTW, 
inclusief inschrijfgeld en 10 relatiekaarten.  
 
Direct naar het inschrijfformulier:  
http://dalmonte-events.nl/inschrijven-de-smaak-van-de-winter.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie: Vireo Auto Houten 
Opbouw:  vrijdag 30 november 2018 
Evenement: 1 en 2 december 2018 van 10.00 – 17.00 uur 
 
Wilt u van gedachten wisselen of meer informatie?  
Neem dan nu contact met ons op.  
 
Wij ontvangen ook u graag als deelnemer! 
Met vriendelijke groet, 
Tanti saluti e arrivederci, 
het team van het Italië Evenement 
 
Danny van den Berg, 06 343 229 23  danny@dalmonte-events.nl  
Aris Spada, 06 515 422 27  spada@maestro-events.nl 
Marleen Haubrich, 06 5206 5207 dalmonte-events@vivente.nl  
Ingrid Maurits    ingrid@dalmonte-events.nl 
 
 
www.desmaakvandewinter.nl    www.italieevenement.nl 


