
 
 

 
 
SINGLE EVENT.  
DE EERSTE EXPO VOOR SINGLES IN HET CARIBISCHE GEBIED 
CURAÇAO 6 - 7 - 8 Juni 2008 
 
InterExpo presenteert voor Curaçaose termen een nieuw concept:  Een Single beurs.  
We zien dat in het buitenland, de Single markt een groeiende markt is van mensen die 
bewust of onbewust kiezen om single te zijn en te leven. Niets om zich voor te schamen.  
We denken dat Curacao al deze trend is aan het volgen. InterExpo wil hierop voorlopen en 
single zijn in een nieuw en positief daglicht neerzetten en u de kans bieden partner in te zijn.  
   
Met de Single beurs willen we bedrijven de mogelijkheid bieden om specifiek over deze 
groeiende doelgroep na te denken en hoe ze hun producten en diensten op maat kunnen 
maken en aan deze doelgroep bieden. 
 
Tijdens deze drie dagen kan de bezoekers op zoek gaan naar producten en diensten op 
maat, speciale aanbiedingen en ook verschillende activiteiten bezoeken. Eigenlijk gaat het 
over het opbouwen van eigen netwerken om bijvoorbeeld op reis te gaan, de vraag neer te 
zetten bij bouwbedrijven om units voor alleenstaanden te bouwen en natuurlijk het ontmoeten 
van nieuwe mensen.  
  
Het streven is dat de volgende branches aanwezig zijn op de beurs:  
 
• Gezondheid en mode 
• Vakanties en vrijetijdsbesteding 
• Hypotheek en verzekering - pensioen 
• Audio & Video - Computer (software) 
• Cosmetica 
• Dansscholen 
• Duikscholen 
• Elektrische apparaten 
• Autobranche   
• Beveiliging 
• Catering services 
• Motor & Fietsen 
• Inrichting woning/porche  
• Makelaars Verkoop en verhuur Appartementen - Woningen 
• Juweliers 
• Hair & Beauty 
• Telecommunicatie. 
• Rechts - en maatschappelijke positie 
• Bouwbedrijven  
• Sport & Gezelschapspelen (bridge) 
• Muziek Uitgangsmogelijkheden.  
 
Activiteiten:   

 Zaterdag 7 juni: Singles Party Night  
 Zondag 8 juni: Brunch  
 Diverse activiteiten voor kinderen.  

 
Voor meer informatie: 
InterExpo Caribbean N.V. 
E-mail: peter@interexpo.biz 
Website: www.interexpo.biz 
Donald Coffie - 695 7982 
Peter Oerlemans - 527 0177 of 738 1825 
Kurt Schoop - 5271297 


