NetordreNEWS

Oktober 2010

Antikmesser og fremtiden
Netop hjemkommet fra Antik Aabenraa messen, er der tid til lidt reflektion over fremtiden og
antikmesserne: Man kan få den forudsigelse man vil have om fremtiden for antikmesserne, det afhænger
helt af hvem man spørger.
Her i Netordre.dk er vi overbevist om at
antikvitetshandlerne vil bruge mindre tid på
den faste åbningstid og mere tid på arbejdet
på www.antikvitet.net .
Det vil efter vores opfattelse øge behovet for
at mødes fysisk med kunderne, og det sker
jo typisk på antikmesserne.
Vi forudser altså øget interesse for handel på
nettet og for antikmesserne.
I direkte forlængelse af denne betragtning er
det så beskæmmende at se at det ikke er
lykkedes for nogle af de hidtidige aktører at
stable en antikmesse på benene i København
i denne vinter. Traditionelt har der altid
været en stor messe (tidligere i Forum)
foruden en messe arrangeret af Dansk Kunst
& Antikvitetshandler Union på Børsen. Det skal dog understreges at sidstnævnte messe i de meget smukke
rammer stadig bliver afholdt.
Antikmesserne giver de handlende gode muligheder for samvær, de handler med hinanden og de lærer af
hinanden. For gæsterne er fordelen indlysende: et gevaldigt udbud af antik, design og kunst samlet under et
tag. Det var en fornøjelse at se det store antal gæster som Compass Messer havde formået at få på besøg i
Røde Kro !
Tidligere på året har antikvitet.net også udstillet på Løkken Antikmesse (august) samt på årets første messe i
Røde Kro. Vi har stor glæde af at møde og få respons fra, både brugerne på antikvitet.net og de handlende.

www.antiknetz.de
På messerne i Aabenraa har vi mødt mange tyske gæster. Det er blevet
nemmere at tiltrække og fastholde disse efter vi har lanceret den tyske
version af antikvitet.net: www.antiknetz.de
En del danske udstillere har valgt at få en tysk version af deres
hjemmeside, og vi søger med lys og lygte efter en kontakt, der kan
bidrage med at få tyske kunst- og antikvitetshandlere til at udstille på www.antiknetz.de . Vi vil være at
finde på messen i Lübeck i april 2011 – for at pleje de tyske gæster ☺

50.000
Vi passerede 50.000 aktive emner på Antikvitet.net for ikke længe siden. Den flotte stigning skyldes dels at
der er kommet mange nye udstillere til antikvitet.net, men også at de ”gamle” udstillere lægger stadig flere
og flere varer tilgængelig på nettet. Vi har flere nye spændende udstillere på vej på antikvitet.net ! ☺

