
een nieuw merk naast



Sanoma: sterk vertegenwoordigd in home deco
Een groot bereik in combinatie met sterke wooninteresse

SANOMA
EEN MARKTAANDEEL

VAN 

Sanoma 
bereikt online

per maand gemiddeld 

930.220 
personen met een 
hoge interesse in 

Home Deco 

Sanoma is
marktleider in het 

Home Deco segment met

een gemiddeld bereik van 

1,8 miljoen 
personen per maand

in Nederland 

vtwonen
is het grootste

mediamerk op het gebied
van wooninteresse met
een gem. bruto bereik 
per maand van ruim 

6 miljoen 
personen (Q1 2019)

Sanoma 
bereikt per maand 

69.910 mensen 
lezen over DIY content. 
129.771 verlichting/

gordijnen. 85.297 over
slimme apparaten en 
246.861 over een 

nieuwe woning/
inrichten. 

65% 60,4%
 IN OPLAGE

van de mensen die
sterk geïnteresseerd is 
in woonideeën en/of 

interieuradvies
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Als marktleider weet Sanoma wat er speelt in de markt
De Home Deco markt is volop in beweging

Verbouwen wordt steeds populairder 68% is op dit moment óf van plan binnen 

6 mnden, zijn/haar huis te verbouwenHoeveelheid aanvragen voor verbouwingen 

neemt de afgelopen jaren sterk toe.

 Nee, ook niet van plan

 Nu niet, maar wel op  

korte termijn (< 6 maanden)

 Ja, één verbouwing

 Ja, meerdere verbouwingen

2015 2016 2017 2018

Bron: No Ties onderzoek verbouwen Nederlandse markt december, 2019                     Bron: Rabobank 2019

141k
127k

168k

204k

33%

13%

18%

36%



Consumenten insights over verbouwen

76% geeft aan afgelopen 2 jaar één of meerdere
kleine verbouwing te hebben gedaan

VOOR EEN GROTE VERBOUWING
LIGT DIT PERCENTAGE OP 23%

Waarbij vooral de doelgroep 25-34 jaar actief is: 41%

M E N S E N  M E T  E E N  KO O P H U I S  G E V E N
    A A N  VA K E R  T E  V E R B O U W E N  ( 3 7 % )
 DA N  M E N S E N  M E T  E E N  H U U R H U I S  ( 1 3 % )
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¼ geeft aan hier langer dan een jaar in het
hoofd mee bezig te zijn, van idee tot uitvoering

Het l iefst  leest  men dan over kosten (40%),  verbouwoplossingen (28%) en verduurzaming (26%)

49% HEEFT INTERESSE IN INFORMATIE OVER VERBOUWEN. 

TOP 3 VERBOUWPLANNEN:
1.  aanleggen van terras/tuin, 
2.  moderniseren van de woning
3.  verbouwen van de keuken

B E E L D E N  E N  T I P S  VA N  D E S K U N D I G E  I N  DA A R B I J  D E  G E W E N S T E  C O N T E N T



waar we op in spelen vanuit het sterke merk vtwonen





Met een 360°aan mogelijkheden
Door alle kanalen waar de consument zoekt in te zetten vanuit

onze betrouwbare autoriteit en inspirerende vtwonen stijl

360°
mogelijkheden
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VTVERBOUWEN



vtverbouwen magazine specials
4 (extra dikke) bewaaredities in een oplage van 25.000 stuks, 

aansluitend op de verbouw behoefte van de Nederlandse consument

KEUKEN
Verschijning: 19 mei 

Reservering 

redactionele productie: 

28 januari

Reserveringen 

advertenties: 

24 maart

BADKAMER
Verschijning: 7 juli

Reservering 

redactionele productie: 

17 maart

Reserveringen 

advertenties: 12 mei

MEER M2

Verschijning: 1 dec

Reservering 

redactionele productie: 

11 augustus

Reserveringen 

advertenties: 6 oktober

FUTURE PROOF
Verschijning: 15 september

Reservering 

redactionele productie: 

26 mei

Reserveringen 

advertenties: 21 juli



KRAAN
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soluptatur?Hillis as reperspedi tore ipsum que etur, volor sequo 
consecus, iur? Qui omni omnim rae pra qui quis as rem. Molupta 
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BRANDED 
CONTENT

REDACTIONELE

PRODUCTIE 

VAN 4 PAGINA’S

€ 7.500,- 

STANDAARD 
VAKFORMATEN

1/1  PAGINA

€ 3.000,- 

Mogelijkheden vtverbouwen print

15%korting
OP ALLES VAN HKLIVING 

BIJ VTWONEN.NL

15%korting
OP ALLES VAN HKLIVING 

BIJ VTWONEN.NL

PLUS
PROPOSITIES

COVERPAS,

ABONNEEBRIEF, 

INSERTS 



vtverbouwen.nl

VTVERBOUWEN

vtverbouwen krijgt een eigen 
pijler op vtwonen.nl waar de 
consument inspiratie en hulp 
krijgt om de verbouwing volledig 
volgens wens in te vullen.  

• inspiratieve content • mooie 
(voor)beelden • nieuws • tips • 
(bouw)tekeningen • budget &  
finance • make-over reportages  
• praktische info

Lift mee op de 

1.000.000 
bestaande bezoekers 

op vtwonen.nl

DISPLAY
Basic, High Impact, 

manual outstream

(VIDEO)CONTENT

ADVERTISING
Standaard instream, 

sponsored video

CUSTOM MADE
Naar aanleiding van

 wensen en doelstelling

realiseren we, geheel

in samenspraak, 

een passend concept



vt wonen&design beurs

De 28e vt wonen&design beurs is een jaarlijks event 

waar ruim 94.500 bezoekers, doelgericht met eigen 

moodboards en tekeningen van hun huis, inspiratie 

en informatie op komen doen voor het veranderen en 

verbouwen van hun huis. 

Presenteer je in de juiste omgeving
Dit jaar is er voor het eerst, naast de woonsferen, een 

specifiek umfeld voor verbouwen – zodat ook jij ver-

zekerd bent van de juiste omgeving waar jouw dienst 

of product optimaal tot hun recht komt



“  Op de beurs  
vind ik zoveel  
nieuwe producten  
en materialen waar 
ik het bestaan niet 
van wist. Een enorme 
inspiratiebron”

            (een bezoeker)



94.500
bezoekers

38.500+
personen bezoeken 
de beurs vanwege 

verbouw- of
verhuisplannen

65/35%
vrouw/man 

verhouding bezoekers

vt wonen&design beurs

29 T/M 04
september - oktober 2020



Mogelijkheden vt wonen&design beurs

DEELNAMEKOSTEN MET EIGEN STAND | € 219 P/M2

Deelname is inclusief:

 Vloermeters

 Bezoekersservice

 Deelnemersbandjes

 Op- en afbouwbegeleiding

 WIFI-aansluiting

Exclusief btw, standbouw, vloerbedekking, elektra, 

andere voorzieningen en servicepakket

KANT-EN-KLAAR CONCEPT STANDBOUW | € 90 P/M2

De organisatie bouwt de stand, jij richt de stand in. 

Bij de concept standbouw is inbegrepen:

 Wanden (3,5 m hoog),

 Tapijt

 Brandende spots

 Koof

 Pilaren

 2kw stroompunt met wandcontactdoos

Minimale afname is 15m2

Exclusief btw, andere voorzieningen en servicepakket

TOESLAGEN
 Eilandstand 10 %

 Kopstand 7,5 %

 Hoekstand 5 %

 Tussenstand 0 %

VERPLICHT SERVICEPAKKET

€595 EXCL. BTW
  Online naamsvermelding op vt wonen&design beurs  

website + foto

 100 uitnodigingen voor Friends & Family avond

 1 parkeerabonnement voor gereserveerde plaats

  Deelname aan vt wonen&design beurs marketing academy, 

waarbij tips voor optimale social media rondom de deel-

name gedeeld worden en waarin je jouw product aan de 

woonredacties kunt presenteren



TV vtverbouwen

TV Format
In ‘vtverbouwt’ gaan we op zoek naar huisbezitters die 

een grote verbouwing in de planning hebben staan maar 

die nog geen oplossing voor hun woonwens hebben. De 

vtverbouwt redactie gaat met die opdracht met hulp van 

diverse experts aan de slag en komt met en geweldige 

oplossing zodat de bewonersmeer plezier uit hun huis 

kunnen halen de komende jaren.

Advertentie
mogelijkheden 

• Billboarding

• Breakbumper

• In-program sponsoring

• Sponsored story

• Bromo’s & Cromo’s



11.400
Youtube abonnees* 

573.000
kijkers per aflevering 

(gemiddeld) 

800.000
kijkers per week

35-64
doelgroep

TV vtverbouwen

23%
stijging in

kijkdichtheid 



PRINTSPECIAL 

'huis van

jouw toekomst' 

verschijnt

PRINTSPECIAL 

'badkamergids' 

verschijnt

PR MOMENT 

de consument kan 

middels campagne 

niet meer om

vtverbouwen heen

PRINTSPECIAL 

'keukengids'

 verschijnt

VTVERBOUWEN.NL 

live

Planning 2020

MEI SEPJULI NOVJUNI OKTAUG DEC

VT 

WONEN&DESIGN 

BEURS 

met vtverbouwen 

hoog in het 

vaandel

PRINTSPECIAL

 'meer m2'

verschijnt

VTVERBOUWEN 

OP TV

8 afleveringen



 PRINT

1/1 fc pagina advertentie

2/1 fc pagina advertentie 

Redactionele productie van 4 pagina’s 

 ONLINE

Display, div formaten

(video)content advertising

Sponsored article

Nieuwsbrief

1-op-1 partnermailing

Leadgeneration tool

€ 3.000,-

€ 5.000,-

€ 7.500,-

v.a. 23 cpm

v.a. 23 cpm

 € 3.750,-

 € 9.000,-

ntb 

 

 

 

 

 €  1.000,- 

 €  1.000,- 

 

 

 

25.000

25.000

25.000

 

ntb

ntb

2.500

340.000

ntb

ntb

Inclusief sponsored article

 

 

 

Mogelijkheden op een rij

MEDIAKOSTEN OPLAGE/BEREIKPRODUCTIEKOSTEN NOTES



 SOCIAL

Instagram post, serie,video

Instagram story

Pintrest

 EVENT

Deelname met eigen stand 

kant-en-klaar concept standbouw

Verplicht servicepakket

 TV

Custom made concept

 € 3.500,- 

 € 2.000,- 

 € 2.000,- 

 € 219 per m2

€ 90 per m2

 € 595,- 

 

ntb

  ntb 

 € 500,- 

 € 500,- 

ntb 

 

 

100.000

60.000

60.000

94.500

94.500

 

 

ntb

Mogelijkheden op een rij

MEDIAKOSTEN OPLAGE/BEREIKPRODUCTIEKOSTEN NOTES

In combinatie met sponsored article

In combinatie met sponsored article

In combinatie met sponsored article





Meer weten over

Neem dan contact op met Sanoma | 088 550 02 72 | sales.nl@sanoma.com


