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Dit jaar start de oktober woonmaand met een spectaculaire, digitale editie van de vt wonen&design
beurs.  Op dit digitale event krijgt jouw bedrijf optimaal de kans de noviteiten voor het nieuwe 
woonseizoen, jouw producten en merk vol onder de aandacht van een kwalitatief publiek te brengen. 
Innovaties presenteren, verkopen, leads genereren; het kan allemaal in de let’s get digital editie van 
de vt wonen&design beurs 2020.

ONTDEK NIEUWE PRODUCTEN, SCHITTERENDE COLLECTIES BIJ GESELECTEERDE WOONEXPERTS

De woonconsumenten die actief bezig zijn met het inrichten van het interieur kunnen terecht op ons 
digitale event. Zij vinden daar alle mooie nieuwe producten, collecties, ontwerpen en diensten van 
door ons speciaal geselecteerde deelnemers. De hoge kwaliteit van het aanbod, inspiratie, advies en 
informatie waar de beurs al 27 jaar garant voor staat, zullen ook in de digitale editie gewaarborgd 
worden.

UITGEBREID PROGRAMMA VOOR INTERACTIE

De consument kan op het event terecht voor veel informatie over producten|merken, interessante 
beursaanbiedingen, lezingen, 1 op 1 interieuradvies. Daarnaast zal er volop inspiratie te vinden zijn, 
bij de presentaties van de DPG woonmagazines vtwonen, ariadne at Home, Stijlvol Wonen, WONEN 
Landelijke Stijl en Eigen Huis & Interieur. 

MET ELKAAR MAKEN WIJ DE WOONCONSUMENT BLIJ



TWEE ACTIEMOMENTEN IN DE MAAND OKTOBER
De hele maand oktober wordt de woonconsument geactiveerd om het vt wonen&design beurs 
platform te bezoeken en zo in contact te treden met de deelnemers. Zo wordt de sales bij jou op de 
winkelvloer, in het atelier, de webshop of werkplaats aangejaagd.
Van 1 tot en met 10 oktober vindt het daadwerkelijke event plaats. Maar liefst 10 dagen lang met 
online “live” activiteiten als lezingen, 1 op 1 advies van een stylist of architect, een woonbingo en 
zelfs een vrijmibo.

UITGEBREID PROGRAMMA MET EN VAN WOONPROFESSIONALS VOOR DE WOONLIEFHEBBER
Van 1 tot en met 10 oktober kan de woonliefhebber op het event platform meedoen aan allerlei 
digitale activiteiten. Deze activiteiten worden samen met de deelnemende woonmerken opgezet. 
Live interviews, rondleidingen door ateliers, showrooms, fabrieken, unieke webinars en live advies 
zullen veel woonliefhebbers activeren.
Het programma wordt aangeboden op voor de consument gepaste tijdstippen. De livemomenten 
starten elke dag om 16.00 uur en de shows eindigen tussen 21.30 en 22.00u. 
Met webinar technieken wordt het programma uitgevoerd.
Het complete programma bestaat uit gratis en betaalde onderdelen. De consument kan zelf kiezen 
waar zijn interesse naar uitgaat en daar toegangstickets voor regelen.

DIGITAAL WOONEVENT TIJDENS OKTOBER WOONMAAND



AANTREKKELIJKE BEURSAANBIEDINGEN VOOR DE EVENTBEZOEKER
De actieve woonconsument kan via het vt wonen&design beurs platform de hele maand oktober 
profiteren van aantrekkelijke beursaanbiedingen van de deelnemende bedrijven. Jij bepaalt wat je 
aanbieding is, wij delen voor jou deze aanbieding met de woonconsument en jagen dit via het 
vt wonen&design beurs netwerk de hele maand actief aan.

1 OP 1 ADVIES DIGITAAL BIJ DE CONSUMENT THUIS
Een zeer geliefd onderdeel van het beursconcept brengen wij natuurlijk ook in de digitale vorm tot 
leven. Met de gerenommeerde stylisten van bns crisp, architecten en lichtadviseurs kan het publiek 
één op één afspraken van circa 45 minuten maken. Onder het motto: haal de adviseur in huis! Want 
hoe handig dat de specialist via de camera tijdens het advies even live mee kan kijken op de plekken 
waar het om gaat.
Kies je voor het gebruik maken van de afsprakentool dan kan de consument ook met jou een afspraak 
maken. Of het nou digitaal is, of live in de showroom. Alles wordt gefaciliteerd via de website en 
gemakkelijk toegankelijk gemaakt voor de consument en jou als deelnemer.

ZET DE AFSPRAKENTOOL IN
Wil jij in jouw omgeving ook 1 op 1 advies geven of afspraken maken met jouw (potentiele) klant?
Zet dan onze afsprakentool in om de snelste manier te bieden aan de geïnteresseerde 
woonconsument.

OMZETBOOST AANTREKKEIJKE AANBIEDINGEN | 1 OP 1 ADVIES



OMVANGRIJKE EVENT MARKETINGCAMPAGNE
Uiteraard zullen de woonmagazines van DPG Media de digitale beurseditie van de 
vt wonen&design beurs volop onder de aandacht brengen van hun lezers en volgers. 
Daarbij ook veel aandacht voor de deelnemers van het event. Zo zul je in Eigen Huis&Interieur, 
vtwonen, WONEN Landelijke Stijl, Ariadne at Home en Stijlvol Wonen diverse pagina’s treffen gewijd 
aan de beurs, maar ook op social media, radio, kranten en via andere nieuwsbronnen zal de beurs 
voortdurend onder de aandacht gebracht worden.
Niet voor niets zijn wij onderdeel van het grootste mediabedrijf van Nederland. In veel andere DPG 
Media zul je informatie over de vt wonen&design beurs tegenkomen. Denk aan nu.nl, het Parool, AD, 
de Volkskrant. Het Nederlandse actieve woonpubliek wordt zo met een uitgebreide multimediale 
marketingcampagne geïnformeerd en geactiveerd om in te tunen op het grootste online woonevent 
van Nederland.

ZO KOM JIJ ONDER DE AANDACHT
Om al het nieuws van de beurs zo goed mogelijk te presenteren in alle kanalen, nodigen wij je als 
deelnemer van de digitale editie van de vt wonen&design beurs van harte uit voor de 
vtwdb marketing academy op maandag 15 juni. 
Niet live in Hoofddorp, maar via webinar, delen wij en twee gastsprekers, graag onze mediakennis 
kennis met jou. 

De alom gewaardeerde pitch voor de Nederlandse woonjournalisten blijft een belangrijk onderdeel 
van deze dag. Ook besteden wij extra aandacht aan hoe je jouw digitale deelname via jouw eigen 
kanalen extra kunt boosten. En je krijgt tips hoe je jouw persoonlijke persbox die je bij deelname 
krijgt zo optimaal mogelijk kan vullen.

OOK JOUW MERK OF PRODUCT VOLOP IN DE MEDIA



VTWONENENDESIGNBEURS.NL IS HET PLATFORM WAAR ALLE KRACHTEN SAMENKOMEN

Dit unieke contentplatform bereikt, engaged, informeert en activeert!
200.000+ unieke bezoekers augustus tm oktober
1.000.000+ pageviews augustus tm oktober
Actieve, kwalitatieve woonconsumenten die op zoek zijn naar informatie voor hun verander- en 
verbouwplannen in|aan huis.

VTWONENENDESIGNBEURS INSTAGRAM + FACEBOOK FANBASE 

De social fanbase is 70.000 fans groot
Gemiddeld bereik per post is 7.500-15.000 afhankelijk van kracht van de content die geplaatst wordt.

De woonmerken vtwonen, Eigen Huis & Interieur, WONEN Landelijke Stijl, Stijlvol Wonen en Ariadne at Home 
zetten ook hun volledige netwerk, power in om de fans te bereiken en het event nieuws te delen.

POWER VT WONEN&DESIGN BEURS EN WOONBLADEN
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INTERESSANT SIDEPROGRAMMA VOOR EN DOOR VAKGENOTEN

Tijdens de eventweek zal er voor vakgenoten een side programma opgestart worden, waarin met en 
voor professionals uit de woonbranche, allerlei inspiratie en informatiesessies beschikbaar worden 
gesteld.  

Dit programma wordt gepresenteerd op normale werktijden, tijdens werkdagen.

Meer inhoudelijke informatie hierover volgt rond en na de zomerperiode.

OOK AAN VAKMOMENTEN IS GEDACHT



MAIL OF BEL ONS EN WIJ NEMEN CONTACT MET JE OP

Als dit plan je interesse heeft gewekt en je wilt graag weten wat dit voor jouw bedrijf, product of 
dienst kan betekenen, laat het ons weten.
Met de jarenlange ervaring van jouw contactpersoon Anneke van Dijk of Petra Rozenbrand kom je 
zeker tot een goed inhoudelijk plan. Niets staat ons in de weg om er met elkaar een groot succes van 
te maken en onze kansen te pakken!

VRIJBLIJVEND ADVIES

In het separaat meegestuurde rekenmodel kun je zelf wat voorwerk doen op je wensen en de kosten 
die dit met zich meebrengt. Heb je vragen, stel ze ons gerust. Wij denken heel graag met je mee.

Anneke Petra

ONTDEK WAT JOUW MOGELIJKHEDEN EN KANSEN ZIJN


