Exposeren bij Bubble Art Projects
Wellicht is het interessant om via ons te exposeren.
Maak kennis met Bubble Art Projects er is veel mogelijk, wellicht is het handig
dat we eens afspreken. Volledigheidshalve hierbij onze voorwaarden:
Bubble Art Projects organiseert exposities in exclusieve hotels: Hilton,
Marriott, Radisson Blu. Met onze exposities bereiken wij de vaste klanten van
de hotels en nationale en lokale bezoekers van iedere stad. De combinatie
van een goed publiek, kwalitatief goede kunst en onze strakke service zijn wij
al meer dan negen jaar zeer succesvol.
Onze service
– wij komen naar je atelier om je werk te bezichtigen
– wij verpakken de werken voor transport
– wij verzorgen de expositie op de locatie naar keuze
– wij halen en brengen de werken van en naar je atelier
– wij bemiddelen bij verkoop, regelen de financiële afwikkeling
– wij sturen foto’s van de expositie en promoten de expositie
Kortom, volledige service voor een expositie.
Locaties
Bubble Projects organiseert voor een lage transportbijdrage exposities in o.a.
Stockholm, Malmo, Rotterdam, Leiden, Parijs, Brussel, Dusseldorf, Keulen,
Dresden, Straatsburg, Kitzbuhel, Luxemburg, London, Budapest, Tallinn,
Praag.
Vanaf dit jaar kunnen wij hier met trots Dubai aan toevoegen!
Hier vindt je onze actuele lijst van
Exposeer 6 kunstwerken, onze servicekosten incl het retourtransport van de
kunstwerken.
Stockholm, Parijs of Malmö - 465,- euro (per locatie),
Straatsburg of Tallinn of Londen of Dresden of Kitzbuhel - 345,- euro (per
locatie)
Dusseldorf of Brussel of Luxemburg - 289,- euro (per locatie)
Budapest - 495,- euro
Dubai - 325,- euro per werk
Praag - 115,- euro per werk

Voor alle locaties geldt een eenmalige bijdrage van E 95 om de kunstwerken
van het atelier op te halen en weer terug te brengen. De werken zelf bij ons
brengen kan natuurlijk ook.
Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. btw en gemiddeld exposeren wij
werken van 100cm x 100cm.
Beelden exposeren wij in: Stockholm, Parijs en Luxemburg.
Expositieruimte en verkoop
Wij exposeren de geselecteerde kunstwerken in exclusieve toplocaties waar
zowel lokale als internationale bezoekers komen.
De kunstwerken verblijven bijvoorbeeld in de drukst bezochte ruimten van
hotels waar het exclusieve publiek in contact met jouw kunstwerken komt.
Het hangt van de kunstwerken en van de wensen van de kunstenaar af, waar
de kunstwerken precies komen te hangen. In het hotel wordt de nodige pr
aan de expositie gegeven, dus het blijft zeker niet onopgemerkt! Dit wordt ook
bevestigt door de diverse verkopen.
Bij al onze exposities gelden de voorwaarden: Bij verkoop krijgt de
kunstenaar 70% van de verkoopsprijs.
Verzekeringen
Een verzekering voor de kunstwerken voor alle denkbare situaties is op eigen
initiatief van de kunstenaar, ook voor transport dat wij mogelijk uitbesteden
aan derden.
Het hotel behoudt zich het voorrecht om ten alle tijden wijzigingen in de
expositie door te kunnen voeren.
Annuleringsvoorwaarden voor onze projecten en exposities
(ongeacht moment van instappen):
Tot 2 maanden vooraf aanvangsdatum: Kosteloos
Vanaf 2 maanden tot 1 maand vooraf aanvangsdatum: 50% van de
genoemde kosten
Vanaf 1 maand tot 2 weken vooraf aanvangsdatum 85% van de genoemde
kosten.
Vanaf 2 weken tot aanvangsdatum: 100% van de genoemde kosten.
We maken graag een afspraak voor de verdere gang van zaken.
Let’s art together!

