
ShoppingBAZAR - vi har alt det du drømmer om...

LuksusShopping til BazarpRiSeR
130 udstillere byder velkommen til en eksklusiv efterårsmesse med luksusshopping. 

her kan du shoppe alle de hotte brands i designertøj til kvinder, mænd og børn, sko, støvler, smykker,
tørklæder, design til boligen, brugskunst, havemøbler, småmøbler, designlamper,

massagestole, fødevarer, parfume, sportsudstyr, outdoor tøj, hårprodukter, 
kunst, kunsthåndværk, legetøj og meget mere.

på messen har du mulighed for at gøre en god handel. 
Udstillerne har rigtig mange varer med til bazarpriser.

Tiden er moden til en god handel - spar op til 80%.

Velkommen til
shoppingBAZAR
EfterårsShopping til BazarPriser 

KoLdinghALLeRne
Lørdag, den 3. og søndag, den 4. oktober kl. 11-17



Livsstil - Mode - design - Smagsoplevelser - Velgørenhed 

Velkommen til ShoppingBAZAR

130 håndplukkede udstillere byder 
velkommen til en unik shoppingoplevelse. 

Udstillerne er nogle af danmarks allerbedste tøjbutikker, tøjdesignere, smykkedesignere, 
skobutikker, sportsbutikker, designshops, fødevareproducenter, delikatessebutikker, 

internetshops, parfumerier, specialbutikker m.m.

70 stande er fyldt med alle de lækre designerbrands i tøj, sko, støvler og smykker til kvinder, mænd og børn. 
Shop lækkerier fra Juicy Couture, Versace, Wolford, by Malene Birger, Rützou, Marc O´Polo, Munthe plus Simonsen, Patrizia Pepe, 

Hale Bob, Rabens Saloner, Armani, Kathleen Madden, Bruuns Bazar, DND Denim, Scotch & Soda, Fly 53, Kani Ladies, 
Dada Ladies, LORBAC, Gard. Italia Design, Sandro Vicari, Mario Cerutti, Walter Steiger, Marlboro, Bumber, Gant, Fred Perry, 

Von Dutch, Ana Bonilla, Phigo, Bikkembergs, John Galliano, Lacoste, G-star, Converse, WESC, Molo, Timberland, 
Okker Gokker, Angulus, Ugly Dock, Quicksilver, Levi´s, Diesel og hundredevis af andre brands.

20 stande er fyldt med design til boligen såsom brugskunst, designlamper, køkkengrej, krukker til haven, vintage, 
kunst og småmøbler. Shop design fra Rice, Greengate, Bungalow, Lisbeth Dahl, Madam Stoltz, Udesen, Lyskeglen, 

Blooming Ville, Affary Hortenzia, Mayol, HouseDoctor, Reisenthel, Neon Living, Robex, Cabanaz, Joseph Joseph, In-style Glas, 
African Image, Okholm´s, Comptoir de Famille, Jeanne D´arc Living og mange flere.

20 stande frister med dufte og smagsprøver på de lækreste fødevarer såsom specialøl, vine, champagne, 
chokolade, chutney, sennep, kaffe, the, ost, brød, pølse, marmelade, dressing, honning, is, olier, hærvejssalt, 

brændte mandler og masser af andre skønne specialiteter fra hele verden.

20 stande byder på parfume, wellness, hårprodukter, luksuscremer, magnetsmykker, negleprodukter og meget mere.

Kom og oplev den fantastiske bazarstemning – det bliver en oplevelse for hele familien. 

Har du ikke mulighed for at komme lørdag, kan vi glæde dig med, at der kommer helt nye varer på standene søndag morgen. 
Entré kr. 50 – børn under 12 år gratis. Husk masser af kontanter, så du ikke går glip af en god handel. 

Udstillerne og jeg glæder os rigtig meget til at byde dig, din familie og venner hjerteligt velkommen 
i Koldinghallerne, Ambolten 2-6, 6000 Kolding. 

Med venlig hilsen
Dorthe Johannsen, indehaver af ShoppingBAZAR

oplev den fantastiske bazarstemning!

eksklusivt køb til de første 1000 kunder! 

...forkæl dig selv - køb en shoppingBAg med lækre magasiner ved indgangen. 
Lækker shoppingBAG BoligLIV - Oktober 09

+ + 30,-=

gastro - Oktober 09

(Værdi: kr. 150,-)

Weekendens spændende oplevelser
Kreativt værksted og hyggestund for børn

Alt imens du nyder messen kan dit barn få en fantastisk oplevelse hos os 
ved at male på keramik, eller lave smykker som de kan tage med hjem.

Tombola med luksusgevinster
Du kan støtte hospitalsklovnene og børneafdelingen på Kolding Sygehus ved at købe lodder i tombolaen. 

Kolding Sygehus har landets bedste klovneordning, som kommer 12.000 børn fra Trekantområdet til gode hvert år. 
Vind luksusgevinster for mange tusinde kroner.

Loungestemning og café
Nyd en lækker frokost eller en kop kaffe i vores hyggelige café. 

I loungen kan du nyde specialkaffe, sandwich og kage.

Velkommen i Koldinghallerne                    Kreativt værksted              Støt Hospitalsklovnene                         Hygge i Caféen
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hospitalsKLoVne udstillerLiSTe

Tiden er moden til en god handel  -  Spar op til 80% Støt børneafdelingen og hospitalsklovnene på Kolding Sygehus! 

Foreningen Hospitalsklovne-Kolding, v/Formand Geert Madsen, Septembervænget 31 • 6000 Kolding • Tlf. 40 56 69 52

Støt Børneafdelingen og 
HospitalsKlovnene på Kolding Sygehus

Støt Hospitalsklovnene og Børneafdelingen på Kolding Sygehus

www.hospitalsklovne-kolding.dk

Foreningen Hospitalsklovne-Kolding blev
stiftet i august 2007 med henblik på at skaffe
den økonomi, der skal betale udgiften til at
have landets bedste klovneordning. 

Vi startede med 1 klovn, nu har vi 3 klovne 
på børneafdelingen. Dette koster omkring
300.000 kr. om året og foreningen står som
garant for, at de penge altid er til stede.
Derudover donerer vi også penge til andre
vigtige ting på børneafdelingen.
Vi i bestyrelsen kan slet ikke lade være med 
at hjælpe børneafdelingen på Kolding Syge-
hus. Vi har ved selvsyn set mange eksempler 
på, hvor stor en værdi hospitalsklovnene
har for børnene og deres forældre.
Vi får så mange positive tilbagemeldinger fra
personale, forældre og børn. Derfor ved vi
hvor vigtigt vores arbejde er og det har givet
os mod på at skaffe endnu flere penge.

Børneafdelingen på Kolding Sygehus modtager 
årligt ca. 5.500 børn til indlæggelse. Dertil kom-
mer omkring 12.000 børn til ambulant behand-
ling.

Børneafdelingen modtager børn fra et meget
stort geografisk område. Børnene kommer
fra Fredericia, Vejle, Kolding og de omkring-
liggende landsbyer. Derfor er det vores håb,
at alle borgere i det nævnte område vil bakke
op om foreningens arbejde. Mange er af den
opfattelse, at hospitalsklovnene er ansat af
Kolding Sygehus og derfor også aflønnes af
sygehuset, men det er ikke tilfældet. Kun så
længe der er penge på klovneforeningens
konto, kan ordningen fungere.
Lad os i fællesskab sørge for, at de mange
børn på børneafdelingen kan få et friskt pust
i en til tider ikke særlig morsom hverdag.

Du kan også hjælpe ved at gå ind på vores 
hjemmeside og tilmelde dig vores forening 
Hospitalsklovne-Kolding. Det koster kun 
kr. 200 om året og hjælper bare så meget.

Vi glæder os til at høre fra dig….
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Tiden er moden til en god handel  -  Spar op til 80% Støt børneafdelingen og hospitalsklovnene på Kolding Sygehus! 

Tøj, SKo, TASKeR og 
SMyKKeR TiL KVindeR 
og Mænd

happel - eksklusivt tøj til kvinder 
fra 3.1 Phillip lim, Juicy Couture, 
Petit Bateau, Hale Bob, Patrizia 
Pepe, Tusnelda Bloch, Marianne 
Barslev, Grauman, Holly´s, 
Rabens Saloner, Isabel Marant, 
OiSoiOi, James Perse, Robins 
Jeans m.m.

ÜBeRsT - Italian shoes and 
accessories. Eksklusive sko og 
støvler til damer og herrer, som 
vi selv henter i Italien. Derud 
over har vi et pænt udvalg 
i skind og pelsjakker, luksus 
skindhandsker, silketørklæder 
samt flotte italienske tasker i 
bl.a. pyton og slangeskind. Alt 
sammen i mærkerne Pura Lopéz, 
Bikkembergs, Voltan, Map Fur, 
Karma of Charme, Gard.Italia, 
Walter Steiger, Roeckl, Pretty 
Ballerina, Lorbac, Neosens, Mario 
Cerutti, Up A Tree, Koil, Dino 
Bigioni m.m. www.uberst.dk  
 
Wolford Boutique Kolding - 
Eksklusivt kvalitetstøj til kvinder i 
alle aldre fra Wolford: Strømper, 
toppe, bodier, lingeri, bluser, 
bukser m.m. Regionens største 
udvalg af strømper og leggins 
samt formingprodukter.
www.wolford.com  

margit - Lækkert tøj, sko og 
støvler fra Bitte Kai Rand, Ivan 
Grundahl, C´ARLA du nord, 
Sarah Pacini, Staff, Trine Krüger 
Simonsen, On Stage, Marc 
O´Polo, Sandwich, Bubetti, Sofie 
Schnoor, Gidigio, Kind, LDDK, Ilse 
Jacobsen m.m.

second Female - Lækkert tøj 
fra Second Female, Nümph, 
Friis & Co, Gestuz, Minimum, 
Costumized, Just Female m.m.
www.secondfemale.dk  

Uso - lækkert modetøj til kvinder 
fra Bruuns Bazar, Rützou, Staff, 
Isay, Mind, PBO, Jam, On Stage, 
Bella Moda, Container, Beck 
Søndergaard m.m.

miami - Eksklusivt modetøj til 
gutterne/herrerne fra G-Star, 
Tommy Hilfiger, Gabba, Minimum, 
Bruuns Bazaar, Converse sko 
m.m. www.miami.dk  

sissel & stidsborg - Smukt tøj 
fra inderst til yderst. Størstedelen 
af tøjet er lavet i second hand 
indiske sarier. Det vil sige, at 
der kun findes én af hver farve/
mønster, hvilket gør hver style 
unik. Kvaliteten er et lækkert 
silke-mix. Vi sælger flotte kjoler, 
skønne toppe, unikke tørklæder og 
rå bukser. Glæd dig til at erhverve 
dig dit helt eget stykke Sissel & 
Stidsborg tøj.

Fancy - mode i City. Lækkert 
modebevidst tøj til dig der ikke 
vil ligne alle de andre. Danske 
designersmykker fra Dyrberg/
Kern, Pilgrim, Hultquist, Kirsten 
Dyrum, Miss Sixty, Carré 
Copenhagen. Sko, støvler, tasker, 
bælter, strømper og tørklæder. Alt 
det en kvinde ikke kan undvære.

LaZoy - er et eksklusivt koncept 
til kvinder. Tøjet er feminint, 
sensuelt, sofistikeret og elegant 
på en afslappet måde.
www.lazoy.dk  

Rainwear Compani - Hos os kan 
du købe de lækre produkter fra 
Tretorn. Moderigtige og smarte 
gummistøvler med fantastisk 
pasform. Naturgummi og 
formstøbt indersål. Superlækkert, 
let og blødt regntøj. Vind- og 
vandtæt og åndbart med en rigtig 
god pasform. Når man først har 
fået det på, vil man ikke have det 
af igen. Rainwear Compani - fordi 
kvalitet betyder noget.
www.rainwearcompani.dk  

grape by Winther - Fantastiske 
tørklæder i pashmina, silke og 
cashmere. Tasker og accessories. 
www.grapebywinther.com  

DonneRUp - Brandet 
DONNERUP er for den moderne 
feminine kvinde.
www.donnerup.com

Tina sund - Nyt eksklusivt brand 
til kvinder.
www.tinasund.com 

Butik marika - Lækkert tøj til 
kvinder fra Baba Jaga, Von Dutch, 
Uldahl, Potz Bräulein,Vadum, 
ETUI, Nör, Grønnbæk, Soaked, 
Customized, Morgan m.m.

Femilet - Lækkert lingeri og 
badetøj til kvinder. Mød os på 
standen og få råd og vejledning 
omkring din bh, så den kommer 
til at sidde helt rigtig. Vi har lækre 
varer til gode bazarpriser.
www.femilet.dk 

millian - Lækre italienske støvler 
og bælter, hvor det rå møder det 
feminine. Herudover har vi også 
vores ZIBENZAK-tørklæder, der er 
håndmalet dansk design. Mærket 
kan normalt kun købes på vores 
webshop samt ganske få steder 
i landet, men nu har du mulighed 
for at se, røre og prøve vores 
produkter på ShoppingBAZAR. 
Vores kollektion er lille, så derfor 
får du et produkt, som kun få er i 
besiddelse af.
www.milliandesign.dk 

Carmakoma - Designertøj med 
fantastisk pasform målrettet 
kurvede kvinder med udstråling. 
Carmakoma er skabt med 
passion, masser af detaljer og 
et frækt twist. Stilen i tøjet er 
på én gang rå og feminin. Der 
lægges stor vægt på, at style 
tøjet efter sit eget humør og 
personlighed. Kvaliteten er høj, 
priserne konkurrencedygtige 
og alle kollektioner afspejler 
tidens hotteste trends. “Endelig 
designertøj til os med kurver”. 
www.carmakoma.dk  

Jullou - Flotte ure til damer og 
herrer. Jullou er ure i høj kvalitet 
med funklende diamanter og 
Swarovski krystaller, stål og 
schweiziske urværker.
www.jullou.dk   

superstar - Ure, sko, undertøj, 
sokker, parfumer, bælter, huer, tøj 
og smykker fra designmærkerne: 
D&G, Gucci, Levis, Diesel, Hugo 
Boss, Fossil, Casio, Resterröds 
og mange andre mærker. 
www.superstar.dk 

Bazar de Luxe - Lækkert 
second hand tøj fra Munthe 
plus Simonsen, Muus, Day et 
Mikkelsen, Prada, Moschino, 
Dolce & Cabbana, Gucci, Carla du 
Nord m.m.
www.bazar-de-luxe.dk  

schelde - Lækkert tøj, sko og 
accessories til kvinder fra Tommy 
Hilfiger, Nümph, Soaked in luxery, 
Second female, Provider, Just 
female, Minus, Mads Nørgaard, 
Mandsted, Dezigual, 
Nör, Minimum, Posselt, On Stage, 
Modström, Pilgrim, Sneaky Fox, 
Up a Tree m.m.

mix - Fedt, smart og lækkert 
modetøj, tasker og sko fra G-Star, 
Miss Sixty, Levi´s Kids, Calvin 
Klein Kids, Nongrownups, Dixie, 
Konrad, Modström, Kaffe, Oxmo, 
Hound Dogs m.m.
www.mix-lm.dk  

pigernes Verden - Lækkert tøj 
til kvinder fra Street One, Kaffe, 
Cream og Culture. Smykker fra 
Pilgrim og Windfeldt, samt sko fra 
Wortmann og Lill F.

new shoes - Moderigtigt 
kvalitetsfodtøj. Sko, sandaler, 
støvler og tasker.
www.newshoes.dk  

JJDK - Flotte kollektioner 
af kosmetikpunge, tasker, 
rejsetasker, smykketasker, bælter, 
supertrendy hårpynt m.m.
www.jjdk.dk  

nice mode - Lækkert tøj til 
modebevidste kvinder fra My Soul, 
Thing, House of Lykke, CHDK, 
Rosenrot, swing, Anna Montana, 
Kimmystrik samt smart tilbehør 
fra bl.a. Rudi og Harald Nielsen. 
www.nice-mode.dk  



udstillerLiSTe

nyd duften og smagen af lækre fødevarer! ShoppingBAZAR - vi har alt det du drømmer om! 

Charles Design - Lækkert tøj med 
enkle linier og god pasform. Vi har 
fokus på kvalitet og vælger altid 
materialer i et lækkert look.
www.charlesdesign.dk
 
Dyberg Larsen - Flotte rester 
og kollektionsprøver på lækre 
tasker, bælter og smykker 
fra internationale mærker. 
Secondhand tøj.
www.dyberg-larsen.dk 

ART oF TWins - Smykker og 
kunst til væggen. Tvillingepar hvor 
kunsten afspejler volumen og 
anderledes tænkning.
www.judithdesign.dk og www.
sand-kunstdesign.dk 

BUTiK ThomAssen, Tiufkjær 
- Modetøj, sko og tasker, 
brugskunst, blomster, vin, øl og 
delikatesser. Blomsterkurser, 
modeaftener, ølsmagning og 
meget mere.
www.tiufkjaer.dk
 
newWoman.dk - er en af de 
førende online modebutikker i 
Danmark. Målet er at sælge 
tøj og tilbehør til den moderne 
kvinde, i lækker kvalitet og til 
konkurrencedygtige
priser. Vi får hele tiden nye varer 
og arbejder konstant på højtryk 
med at lægge nyhederne ind på 
hylderne og du vil hele tiden kunne 
finde lækre nyheder fra bl.a. 
Erfurt, Elena Miro,
Q-Con, Jensen Woman, Decoy, 
Cassis, Share m.fl.  Du får 10% 
rabat når du handler hos os, hvis 
du tilmelder dig nyhedsbrevet.
www.newwoman.dk
 
street of Fashion - Online 
modetøj til unge mænd og kvinder. 
Fedt udvalg i mærker som DND 
Denim, Scotch & Soda, Fly 53, 
Kani Ladies, Dada Ladies m.m. 
Check også vores store udvalg i 
accessories.
www.streetoffashion.dk  

The earth Collection - Tøj og 
tilbehør i naturmaterialer til hele 
familien. Flotte modeller og fede 
farver.
www.theearthcollection.dk 

Chandann - Designsmykker 
lavet af halvædelstene, 
ferskvandsperler, guld, sølv, 
Swarovski krystal og smukke 
vedhæng. Min inspiration kommer 
bl.a. fra mit 10 år lange ophold 
i Dubai, hvor jeg startede med 
at lave smykker (Ann Nordbeck, 
smykkedesigner).
www.chandann.dk
 
Theede Design - Unika smykker 
af eget design. Jeg fremstiller 
selv mine smykker af sterling sølv, 
sten og ferskvandsperler. Unikke 
smykker i smukke farver og 
lækker kvalitet til piger i alle aldre. 
Smykkematerialer. Supergode 
bazartilbud. 
www.theede-design.dk  

Wear2Live - Lækre 
pashminatørklæder i et væld af 
farver og mønstre.

Charlot & me - Designerbrands 
og mærkevarer for kvinder med 
kurver str. 42-52. Vi har enefor-
handling af Rimini og Open End 
samt forhandling af andre mær-
ker som Anna Scholz, Elena Miro, 
Alain Weiz, Gozzip og Ahorn Sports-
wear. www.charlotandme.dk  
 
Dorte søes nielsen - Tasker, 
bælter, punge og smykker fra Friis 
& Co. Børnetøj fra Miniature til 
drenge og piger 0-4 år.

henning olesen - Smukke unikke 
sølvsmykker i Dansk design.

Luxus Bazar - v/Annette Rothe. 
Lækre designs fra Just Cavalli, 
D&G m.fl. Salg af 1. klasses 
second hand varer som er 0-2 år 
gamle og som stadig præsenterer 
tidens mode. 

haarup Design - Velkommen 
til en verden af unikke smykker 
og tasker. Vi fornyer hele tiden 
udtrykket i tasker og smykker 
med forskellige materialer såsom 
metaller og sten. Kom og se 
vores flotte tasker, armbånd, 
brocher, halskæder, ringe m.m.
www.kirstenhaarupdesign.dk  

maan international - Outdoor tøj 
til børn og voksne.

Fortuna - Smart modetøj til den 
moderne kvinde til konkurrence-
dygtige priser fra Street One, 
Cecil, Friendtex, Culture, Zizzi, 
Zizzi Jeans, Soaked in Luxury, Trol 
Design. Fine smykker og lækkert 
tilbehør fra Dansk Smykkekunst, 
Vaiva smykker, Bit´avant, Spunky 
Import, Rebekka Brogaard og 
Quentin. Stort udvalg i smarte 
sko, støvler og sandaler fra 
Tamaris, Lill F, So Nize, (Orient 
Express), Bella Moda samt 
Tomato.

Art & Craft - Unikke håndlavede 
glassmykker. Armbånd, 
halskæder, øreringe m.m. Flotte 
glas nipsenåle og andre eksklusive 
glasting.

penDULUm - Smykkedesigner 
Jeanette Nielsen har en 
passioneret kærlighed for 
arbejdet med forskellige 
materialer og farver og mestrer 
at kombinere dem i bedste 
stil. Rå materialer som emalje, 
strikket læder, gummi, keramik og 
rå diamanter sammensættes med 
mere feminine materialer som 
halvædelstene, mundblæst glas, 
krystaller, guld og sølv. Hendes 
sans for materialer, detaljer og 
feminine stil giver PENDULUM 
kollektionerne et næsten poetisk 
udtryk. www.pendulum.dk

deSign TiL BoLigen 

Trendhome.dk - Livsstilsshop 
på nettet med alt til boligen 
samt lækre skindtasker. Vores 
produktsortiment er skandinavisk, 
i den minimalistiske stil. Det 
lidt trendy og klassiske indbo til 
boligen. Trendhome.dk viser på 
messen udvalg fra Nova Bags, 
Badeanstalten, Riis, Mathias 
Paris, Remi Fontaine m.m. 
www.trendhome.dk  

pure Culture - Sætter præg på 
traditionsrige håndværksprodukter 
gennem tilknyttede designmed-
arbejdere. Alle produkter er til-
passet den Scandinaviske stil og 
tidens trend. Pure Culture viser 
på messen et bredt udvalg af 
capiz, aluminium, lak og keramik 
vaser samt skåle.
www.pureculture.dk
 
Lampelageret - Vi er beliggende 
med butik i Børkop.Vi sælger 
lamper til hjemmets belysning, 
til faste lave priser fra førende 
leverandører i ind- og udland.

mera mahal - Vi forhandler 
eksklusivt brugskunst, olie-
brændere, røgelse samt senge-
tæpper. Vi designer og får selv 
produceret i Indien. Spændende 
og anderledes.
www.meramahal.dk 

J & son - Vi sælger gaveartikler, 
brugskunst, kunst, køkkengrej og 
ting til børnene. Vi forhandler b.a. 
Robex, Cabanaz, Joseph Joseph, 
In-style Glas, African Image, 
Okholm´s m.m. 
www.jandson.dk
 
A-Living - Hos os finder du et stort 
udvalg i gaveideer, boligtilbehør, 
tekstiler, tasker, tørklæder samt 
sjove ting og sager fra bl.a. 
Cabanaz, Reisenthel, Neon Living, 
JosephJoseph m.m.
www.a-living.dk

Vintage Unique - Personlige 
detaljer til din indretning. Vi 
forhandler bl.a. Comptoir de 
Famille, Jeanne D´arc Living, 
smukke kludetæpper, keramik, 
gamle svenske og franske ting, 
VintageDesign m.m.
www.vintageunique.dk   

Charslot - Vi sælger krukker af 
høj kvalitet til både inde og ude. 
“Krukken der bliver et møbel i sig 
selv”. www.charslot.dk



udstillerLiSTe

nyd duften og smagen af lækre fødevarer! ShoppingBAZAR - vi har alt det du drømmer om! 

Blumenskau - Glade kopper, 
marokkanske teglas, smukke 
gryder og pander, indiske tæpper, 
æstetiske ringbind, æsker i 
alverdens mønstre og størrelser 
m.m. Vi fører bl.a. mærker som 
Rice, Greengate, Bungalow, 
Blumenskau, Mayol, HouseDoctor 
m.fl. Velkommen til en verden af 
farver. www.blumenskau.com 

madam Dahl og Frøken Jensen 
- Lækre nye og gamle ting, samt 
kunsthåndværk. Kort sagt ene af 
go´e sager.
www.madamdahlogfrkjensen.dk 

mani import - Gaveartikler i sær-
klasse og eksklusiv Skandinavisk 
design. Priser som ikke er set 
før - stort udvalg. God kvalitet - alt 
sammen til den kræsne køber.
www.mimport.dk
  
heddahgården - Lækkert brugs-
kunst fra Lisbeth Dahl, Madam 
Stoltz, Udesen, Lyskeglen, House 
Doctor, Blooming Ville, Affary 
Hortenzia m.m.
www.heddahgaarden.dk   

Bella Lys - Velkommen til en 
verden af duftlys. Vi har det 
bedste udvalg i Danmark med 
mere end 200 dufte og de bedste 
priser. www.bellalys.dk  

stalden - Antik & Nostalgi, 
Second Hand, Design og Luksus 
lopperi. www.midt-i-hejls.dk 

Roboclean - Vi fjerner støv, skidt 
og bakterier fra hjemmet ved brug 
af noget af det bedste og billigste 
i verden - nemlig vand.
www.roboclean.dk 

We care 4 u - Massagestole af 
høj kvalitet og konkurrencedygtige 
priser. Massagesenge og andre 
massageprodukter.
www.wecare4u.dk  

Biosol - Markedets bedste rengø-
ringskoncept uden rengøringsmid-
ler. Moppesæt til alle glatte gulve, 
alt indenfor microfiber. Markedets 
blødeste håndklæder og bademåtter.
www.biosol.dk

Tøj og Ting TiL BøRn

Kikidee - Børnetøj i alle de lækre 
mærker fra Tommy Hilfiger, 
Hummel, Vingino Junior, Levis, 
Ida T, Katvig, Milibe, Mala, 
Petit Bateau, OshKosh, CeLaVi, 
Miniature, Melton m.m.
www.kikidee.dk  

netfiluren.dk - Superlækkert 
kvalitetstøj til børn i alderen 0-10 
år, fodtøj og interiør til børne-
værelset. Vi forhandler Bundgaard, 
Hummel, Reima, Gro, Ugly Duck, 
Mini Nümph, Ida T, MIO my MIO, 
Ej sikke lej, Milibe, Danefæ, Room
Mate og Sebra. Deltag i vores store
ShoppingBAZAR-konkurrence og
se de gode bazartilbud vi har.
www.netfiluren.dk

smuk og sej - Moderigtigt 
børnetøj 2-16 år fra Aya Naya, 
Okker Gokker, Smallstuff, Hound, 
Next Level, Koin, Mini Nümph, 
Freoli, Noise, Björkvin Kiddo m.m.
www.smukogsej.dk

hoppeloppe - Stilfuldt og 
lækkert børnetøj 0-10 år fra 
Katvig, Danefæ, Minymo, Freoli, 
Lysgaard, Primigi, Bobux, 
Happypants, Bibistuff, Sebra, 
Vogelein m.m.
www.hoppeloppe.dk   

Tullemarie - Hverdagsluksus i 
børnehøjde. Kom og se det lækre 
efterårstøj fra Tullemarie. Lækre 
flyverdragter og overtøj fra Mikk-
line. Gode bazartilbud på mange
varer fra Decoy, Fablefant, Osh 
Kosh m.m. Stort udvalg i de 
populære blomsterspænder.
www.tullemarie.dk
 
mutsi - Børnetøj str. 92-152. 
Besøg os og gør et kup - alt 
meget nedsat. Se alt det lækre 
børnetøj fra mærker som 
Quicksilver, Vingino, Tumble and 
Dry, Mini A Ture, Christina Rohde, 
Ver de Terre, Cottenfield jr. 
Jackpot girls, Freoli, Italy Kids, 

Retour, Timberland, Kammakarlo 
m.m. Her er både noget til de 
seje og de søde - når du ønsker 
noget særligt.
www.mutsi.dk

h.Remo - Lækkert drengetøj 
garanteret fri for pigelus. Vi har 
mange rigtig gode tilbud med. 
Lækre efterårsnyheder i skønne 
kvaliteter og farver.
www.hremo.mono.net  

Kristina Löfquist Design - Design 
med tanke for detaljen. Sengetøj 
til både store og små med 
personligt broderi som vi vælger 
sammen. Ideelt til barsels-, dåbs- 
og bryllupsgaver - hvor gaven 
gerne må have et personligt 
præg. Vi laver også tøj i str. 2-8 
år til drenge og piger, hvor der er 
kræset for detaljerne. 

Lærke og Lillebror - Et bredt 
og alsidigt udvalg af lækkert og 
trendy tøj til kvinder, børnetøj og 
sko i alderen 0-14 år samt børne-
møbler, interiør og accessories.
Fokus på kvalitet og design fra 
Phister & Philina, molo, Drappa 
Dot, Green Cotton, Danefæ, Gro, 
Camper, Striberne, Grunt, 
D-xel, SMS, ferm LIVING, Room 
2 play,Woodtoy, Sebra, Decoy,  
Ameera, Levinsky, Rice, Flexibath 
fra Play for life m.fl.
Vi fører et stort udvalg til tweens 
8-14 år samt det lækreste til 
kvinder fra Danefæ og Drappa 
Dot Deluxe... 
Lad dig inspirere og friste af vores 
gode bazartilbud!
www.laerkeoglillebror.dk

fødeVAReR

ole Chokolade - Vi fremstiller 
hjemmelavet luksus chokolade, af 
gode rene råvarer. Vi holder fast 
i vore gode håndværksmæssige 
traditioner og kunne ikke drømme 
om at gå på kompromis med 
kvaliteten.
www.olechokolade.dk 

nicolas Vahé - Lækkerier 
såsom chutney, marmelader, 
sennep, specialiteter fra 
Middelhavsområdet, vanilje, 
marmelade til ost samt selections 
af Nicolas Vahé.
www.nicolasvahe.dk 

Dragsholm Vine - Egen import 
af vine fra Sydfrankrig og Italien. 
Ægte champagne og dejlig 
mousserende vine. Kvalitetsvine i 
box. Elegante franske vinglas og 
sjove vandglas. 
Stedet for livsnydere - www.
dragsholmvine.dk

Thehuset Andersen - Lækre 
theblandinger, specialkaffe, 
chokolade, specialiteter, smukt 
engelsk porcelæn fra SPB m.m.
www.thehuset-andersen.dk
 
Den gyldne ovn - Brød, Sandwich 
samt Coffeeshop.
www.dengyldneovn.dk  

paradis - Kom og få en gratis 
smagsprøve på vores stand og lad 
os guide dig igennem en symfoni 
af smagsoplevelser. Vi sætter 
kvaliteten og smagsoplevelsen 
som det absolut højeste i vores 
koncept og derfor blev vores 
vanilieis sidste år kåret som 
landets bedste af TV2, Berlingske 
Tidende, Madmagasinet Smag & 
Behag m.v. 
Nyhed - håndlavet økologisk 
chokolade. Også som gaveæsker 
i farverige fairtrade producerede 
kurve. Perfekt som værtinde, 
firma og mandelgaver.
www.paradis-is.dk

slagter Kaj madsen - Lækre 
pølser, kød og andre dejlige 
slagtervarer.
Skønne franske limonader.



udstillerLiSTe

ShoppingBAZAR
v/Dorthe Johannsen
Bjert Strandvej 6
6091 Bjert Strand

T: 50 52 34 15
M: mail@shopping-bazar.dk

www.ShoppingBAZAR.dk

Forventningsfulde kunder...                                 Ja, 10.000 kunder gir lidt kø...                           Luksusshopping....

sydafrika Vinimport - 
Kvalitetsvine fra Sydafrika. Røde, 
hvide, rosé, mousserende og 
dessertvine. Økologiske vine 
er også med i sortimentet. Vi 
serverer gerne smagsprøver på 
disse dejlige vine og naturligvis i 
rigtige vinglas. Det er muligt at 
gøre et godt køb på standen, så 
kom og besøg os der.
www.sydafrikavin.dk  

Coca Luxury Chocolate - Vores 
chokolade er skabt til at blive 
videregivet med kærlig omtanke. 
Eller slet og ret til selvforkælelse. 
Hvad der gør godt indvendig, 
bliver til godhed udadtil.
www.coca.dk  

gammelby mølle - Lækkerier 
fra New Zealand og Australien. 
Specialiteter fra Wild & Tasty 
med masser af smagsprøver. 
Derudover har vi et stort udvalg af 
dette års nyheder med - og igen 
naturligvis mange smagsprøver 
og gode tilbud.
www.gammelby-moelle.dk
 
eskelund Biavl - Koldrørte special 
honninger. Forår, midsommer, 
og sommer. Honning produceret 
med størst mulig hensyntagen til 
miljøet og uden brug af pesticider. 
Honningen er rørt og tappet med 
nænsom hånd.

mandelbrænderiet - Lækre 
brændte mandler, peanuts og 
nødder. Hjemmelavede bolcher og 
slikkepinde.

hærvejens pileflet - Salg af 
hærvejssalt og mere end 10 års 
erfaring med pileflet. 
www.haervejssalt.dk

WeLLneSS og 
peRSonLig pLeje

Beautycos Denmark - Vi tilbyder 
en bred vifte af parfumer, cremer, 
frisørprodukter til priser der 
ikke er set før. Brands som 
Biotherm, ghd, REDKEN, Gucci, 
Wella, Boss, TIGI, Lacoste og 
SEBASTIAN. Forkæl dig selv - 
Megatilbud - nye ghd glattejern 
MK4 - messepris kr. 1199,-.
www.beautycos.dk  

galvanic spa - System II. Facial 
gels med ageLOC giver din hud 
et synligt yngre udseende. Opnå 
resultater du kan se nu med 
fordele, der varer ved i fremtiden. 
Gratis 1/2-sides demo på 
standen på messen.
www.horlyck.gpnworld.com
 
Cs Beauty Aps - Minus 417, 
nyt og fantastisk hudplejeprodukt 
i Danmark direkte fra Det Døde 
Hav, med alle de gode vitaminer 
og mineraler. Kom og prøv vores 
lækre peeling og hør nærmere 
om vores fantastiske skin relief 
cream - cremen alle burde eje.
www.csbeauty.dk

Konad Jylland - Stamping nail art. 
Kom forbi min stand og få vist 
hvordan man kan gøre sine egne 
naturnegle smukke.
www.konaddenmark.dk  

Ruth Kristensen - LR Health & 
Beauty Wellnessprodukter.

BJ Agentur - Vi forhandler alle 
de originale kendte mærke-
vareparfumer fra Prada, D&G, 
Gucci, Kenzo, Fendi, Hugo Boss, 
Lancôme, Burberry, Chanel m.m.

in-magnetix - Magnet-terapi-
smykkerne fra det tyske firma 
Energetix benyttes især til at 
lindre smerter og give ny energi. 
Virker effektivt på de fleste 
mennesker, da blodcirkulationen 
forbedres og affaldsstoffer her-
med forsvinder ud af kroppen. 
Migræne, led-, muskel- og 
gigtsmerter, menstruations-
smerter, søvnproblemer, kramper, 
indre uro m.m. kan lindres. Kom 
og se de smukke smykker til 
overkommelige priser.
www.energetix.tv/inge
 

Forever Living products,
Illeruplund - naturlig-vis, Skander-
borg – Aloevera produkter. 
Kosttilskud, hudpleje, kosmetik 
og produkter til dyr baseret på 
planten Aloe Barbadensis Miller. 
www.myaloevera.dk/
skanderborg

øVRige

smykkestativer.dk - Flotte og 
spændende smykkestativer i 
mange flotte modeller.
www.smykkestativer.dk  

if Forsikring - Kom og besøg 
vores spændende stand med 
konkurrencer m.m.
www.if.dk
 

Velkommen i Koldinghallerne, 
Ambolten 2-6, 6000 Kolding. 

Kørselsvejledning: Afkørsel fra 
motorvejen Kolding syd 65. 
Derefter mod Vonsild. Lige inden 
Vonsild til venstre ad Ambolten.


