
State of Fashion 2018 
Een sustainable event-  
en vergaderlocatie 

 
````` 1 juni t/m 22 juli in De Melkfabriek in Arnhem	
	 	 	 	 	 	 Ben je op zoek naar een duurzame omgeving om 
	 	 	 	 	 	 te vergaderen en te brainstormen? Kom dan naar 
	 	 	 	 	 	 State of Fashion. Gedurende de tentoonstelling 	
	 	 	 	 	 	 searching for the new luxury wordt deze 	 	
	 	 	 	 	 	 prachtige oude fabriek omgebouwd tot een 	 	
	 	 	 	 	 	 circulaire hotspot.  

State of Fashion | searching for the new luxury 
Hier vindt het eerste internationale mode-evenement plaats dat geheel gewijd is aan 
duurzame en eerlijke mode. Curator José Teunissen biedt ontwerpers, bedrijven en 
opleidingen in mode en textiel, met de gedeelde ambitie hun industrie toekomst gerichter 
te maken, een podium. Krachtpatsers zoals G-STAR enH&M staan samen in één ruimte 
met innovatieve startups en visionaire designers zoals Osklen, Bruno Pieters en Iris van 
Herpen. Dit levert een prachtige tentoonstelling op. Ook modepioniers Vivienne 
Westwood en Stella McCartney leveren unieke bijdrages aan de hoofdtentoonstelling van 
State of Fashion 2018 I searching for the new luxury! 




 
Bezoek State of Fashion met uw bedrijf op deze unieke locatie 
Wij willen graag mensen samenbrengen en ontmoetingen faciliteren. Daarom kun je bij 
ons ook jouw evenement, bedrijfsbijeenkomst of vergadering organiseren. Tijdens maar 
ook buiten de reguliere openingstijden voor groepen van 20 tot 100 personen.  State of 
Fashion wil inspireren en activeren. Een stimulans zijn voor het ontwikkelen van nieuwe 
visies, betere strategieën en toekomstbestendige verdienmodellen.


Beschikbare ruimtes 

• Whataboutery | Het oude ketelhuis is geschikt voor symposia, debatten en 

vergaderingen voor 20 tot 100 personen.

• Vergaderruimte | Vergaderen in De Oude Melkfabriek? Daarvoor hebben we een 

speciale vergaderruimte, met een vergadertafel voor 2 tot 20 personen. 

• Tentoonstellingsruimte | Hier kunt u uw gasten ontvangen en een rondleiding 

aanbieden. Kom en proef aan het inspirerende decor van de tentoonstelling! 4.- State 
of Fashion | Horecaplein: Deze industriële en mooie binnenplaats is een unieke plek        
voor informele en gezellige samenkomsten.  


Catering 
State of Fashion verzorgt de ontvangst en de catering voor u! Lunchen, borrelen, een 
hapje eten. Van high tea tot haute-cuisine. 


Geïnteresseerd? Neem contact met mij op.  
Graag help ik je bij het plannen van jullie komst.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Cornelie de Ruiter  
coördinator evenementen  


+31 61 2808 125  
www.stateoffashion.org  
bovenbeekstraat 21  
6811 cv arnhem  
the netherlands 


http://www.stateoffashion.org


Praktische informatie 
State of Fashion I searching for the new luxury  
1 juni t/m 22 juli 2018  
De Melkfabriek, Nieuwe Kade 1, Arnhem  
www.stateoffashion.org  

Openingstijden 
Ma 	 	 	 	 gesloten  
Di I Wo I  Do I Za I Zo 	 11.00 uur -18.00 uur  
Vr 	 	 	 	 11.00 uur – 20.00 uur  
NB tegen meerprijs buiten deze tijden ook open voor besloten eigen event.  

Entreeprijzen  
Online: €15,- per persoon  
Aan de kassa: € 17,50 per persoon  
Groepskorting: €10,-vanaf 10 personen  
Rondleiding ( duur één uur ) €125,- per groep ( max. 20 personen)  


Prijslijst ruimtes  
• WHATABOUTERY: 20 – 100 personen  

Per dagdeel (4uur) €250,- excl. btw                               
Hele dag €500,- excl. btw                  


• VERGADERZAAL: 2-20 personen   
Per dagdeel ( 4 uur)  €100,- excl. btw  
Per uur    €25,- excl. btw.  
Deze prijzen zijn exclusief de toegangsprijs voor de tentoonstelling, organisatiekosten, 
catering en AV apparatuur.  

Organisatiekosten  
Valt uw bedrijfsbijeenkomst buiten onze reguliere openingstijden?  
Dan gelden onderstaande aanvullende organisatiekosten: €250,- excl. btw 
AV: Beamer en projectiescherm €20,- excl. btw  
Laptop: €20,-excl. btw  
Overige apparatuur op aanvraag.  
Internet beschikbaar.  

Catering  
Afhankelijk van de wensen wordt er een aanbod op maat gemaakt.  
 
Bereikbaarheid  
Rondom de Melkfabriek zijn de parkeermogelijkheden beperkt. Wij raden aan om de auto 
elders te parkeren. Er zijn genoeg parkeergelegenheden op loopafstand.  
Openbaar vervoer: Bushalte Arborneplein en stadskantoor zijn met circa 3 minuten 
loopafstand het dichtsbijzijnd bij de Melkfabriek.


Kijk voor meer informatie op www.stateoffashion.org 

http://www.stateoffashion.org

