ONTMOET JOUW KLANTEN
De vt wonen&design beurs is een event van Sanoma Media. Het is de grootste en meest complete
consumentenbeurs op woongebied van Nederland. De beurs wordt georganiseerd in directe samenwerking met
toonaangevende woontijdschriften vtwonen, Eigen Huis & Interieur, WONEN Landelijke Stijl, Stijlvol Wonen en
Ariadne at Home. Deze merken bereiken honderdduizenden actieve woonconsumenten via print, online én televisie.
Zij worden optimaal ingezet om de juiste bezoeker naar de beurs te trekken.
De bezoeker van de vt wonen&design beurs is actief bezig met het inrichten, bouwen, verbouwen en/of aankopen
van zijn huis en heeft hiervoor budget gereserveerd. In 2017 kwamen 98.000 koopkrachtige bezoekers, uit het hele
land, naar de beurs.
De Amsterdam RAI is van 2 t/m 7 oktober 2018, zes dagen lang dé plek waar merken, retailers en ontwerpers
hun nieuwste collecties presenteren. Hier krijgt de trend- en stijlbewuste consument persoonlijk advies
voor de bouw en verbouw van het huis en vindt hij praktische oplossingen voor iedere woonvraag. De
woontijdschriften laten in hun inspiratiehuizen zien waar wonen anno 2018 voor staat.

FILMPJE!

FACTS & FIGURES
datum
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dinsdag 2 oktober t/m zondag 7 oktober 2018
Amsterdam RAI, hal 9, 10, 11 en 12
Sanoma, een event van Nederlands grootste mediabedrijf
vtwonen, Eigen Huis & Interieur, Stijlvol Wonen, Ariadne at Home en WONEN Landelijke Stijl
groot en kapitaalkrachtig publiek; 98.000 bezoekers. Door doelgerichte inzet in de media, midden in
de juiste doelgroep, gegarandeerd kwaliteitspubliek dat actueel bezig is met het bouwen,
verbouwen, aankopen en/of inrichten van het huis.
breed spectrum van woonstijlen en productgroepen. nieuwste collecties, innovaties, praktische
oplossingen voor iedere woonvraag, veel inspiratie, beleving en advies. hoogwaardig niveau.
minstens 4.000 vakgenoten bezoeken jaarlijks de beurs, fabrikanten, dealers, stylisten, architecten etc.
optimale crossmediale inzet van mediapower van Sanoma, bij alle relevante titels,
tv-programma’s, online sites en e-commerce kanalen.
tv bereik via vtwonen tv. ‘Weer verliefd op je huis’ (SBS6) en vt wonen
verbouwen of verhuizen (Net5).
inspiratie -en informatiebron voor meer dan 300 journalisten.
online aandacht bij alle woontitels; vtwonen.nl 8 miljoen impressies per maand.

WAT WIL DE CONSUMENT?
GOED ADVIES, RUIME KEUZE
De lage hypotheekrente, toename van het aantal transacties in de woningmarkt, toenemende vervangingsaankopen en niet te
vergeten het toenemende consumentenvertrouwen zorgen ervoor dat de vooruitzichten voor de woonbranche voor 2018
onverminderd positief zijn.
Bij de consument neemt de behoefte aan goed advies bij de aankoop van duurzame aankopen voor het interieur toe.
Bedrijven en merken die zich op de beurs presenteren staan klaar om de bezoeker hierbij optimaal van dienst te zijn. Daarnaast
is de hedendaagse consument gebaat bij een breed en groot aanbod. Tijd is schaars, men maakt keuzes: offline, online, gemak,
snelheid, genieten en beleven staan hierbij centraal. De beurs biedt alles voor het huis op één locatie en is bovendien een
inspiratievolle belevenis.
De bedrijven die zich op de vt wonen&design beurs presenteren merken dat zij ‘top of mind’ zijn bij de consument op het
moment dat deze overgaat tot de daadwerkelijke aankoop van producten voor de inrichting van zijn huis en tuin. In 2017 zijn
de uitgestelde bestedingen van bezoekers, dat wat zij binnen 6 maanden na beursbezoek gaan uitgeven aan wonen,
toegenomen van gemiddeld 1.300 Euro in 2016 naar 2.300 Euro. Zie hier de toegenomen behoefte uitgedrukt in bestedingen.
Uit onderzoek van Sanoma blijkt bovendien dat als een product/merk live te zien is op een event:
74% positiever denkt over het product/merk, 62% bereid is dat product te kopen, 51% met anderen praat over dat product
72% begrijpt het product/merk beter

BEPAAL JE DOELSTELLING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

live 1 op 1 contact realiseren met de eindconsument
product/merk introduceren
merk/product onder aandacht brengen van groot publiek
naamsbekendheid vergroten
branding
marktonderzoek doen
directe verkoop realiseren
conversie na de beurs
samenwerking tot stand brengen met één of meerdere, grootste woontijdschriften van Nederland: vtwonen, Eigen Huis &
Interieur, Ariadne at Home, Stijlvol Wonen en WONEN Landelijke stijl
netwerken
bestaande relaties onderhouden
direct contact leggen met pers
meeliften op Sanoma mediapower
contact maken met mededeelnemers

PRESENTEER JE IN DE JUISTE OMGEVING
4 HALLEN, 4 WOONSFEREN, 5 INSPIRATIEHUIZEN
4 hallen, die ieder een eigen woonsfeer vertegenwoordigen.
Binnen de hallen zijn 4 woonsferen te vinden, die mede
bepaald worden door de aanwezigheid van de inspiratiehuizen
van de woontitels.
De woonsferen zijn modern wonen | tijdloos design | design |
warm wonen
Rondom de inspiratiehuizen staan deelnemende partijen die
qua sfeer en beleving aansluiten bij de desbetreffende
woonsfeer en titel. Daarnaast is er nog hal 9, de Shop&Stylehal, waar een selectie van de leukste (web)shops direct hun
woonproducten en - accessoires verkopen.
In goed overleg bepalen we met elkaar in welke omgeving je je
als deelnemer het beste kunt presenteren. Je bent zo
verzekerd van de juiste omgeving waar jouw presentatie,
merk en product optimaal tot hun recht komen.

HAL 12 | MODERN WONEN
VERBOUWEN

• het inspiratiehuis van vtwonen
• modern wonen anno 2018
• deelnemers uit het midden en hoger segment.
diverse productgroepen wonen
• vtwonen partners met sfeerpresentaties
• vtwonen verbouwen, deelnemers met
aandacht voor “de harde kant” van het wonen

HAL 10 | DESIGN

• het inspiratiehuis van designblad
Eigen Huis & Interieur
• modern eigentijds design, hoger segment:
meubels, sanitair, keukens, verlichting, vloer
• design talents, designtalenten presenteren
originele designproducten
• adviesplein, vol advies door professionele
stylisten en architecten

HAL 11 | WARM WONEN

• de inspiratiehuizen van WONEN Landelijke
Stijl en Ariadne at Home
• tijdloos design, doorgevoerd in hoge
kwaliteit producten
• romantisch / landelijk wonen met een
moderne twist

HAL 11 | TIJDLOOS DESIGN

• inspiratiehuis van Stijlvol Wonen
• pure, warme en tijdloze woonstijl
• artzone, toegankelijke kunst voor de finishing
touch bij de inrichting van het huis

HAL 9 | SHOP & STYLE

• woonshoppen in een warme omgeving vol
inspiratie
• selectie van de leukste woonwebshops met
unieke woonproducten
• eigentijdse woonaccessoires, planten
• door de bezoeker in 2017 hoog
gewaardeerd

MEDIAPOWER
VT WONEN&DESIGN BEURS
beursbezoekers
vtwonenendesignbeurs.nl
vtwonenendesignbeurs.nl
vt wonen&designbeurs nieuwsbrief
vt wonen&designbeurs social media

98.000
222.000 unieke bezoekers september/oktober
1.085.000 pageviews site september/oktober
40.000
58.000+

VTWONEN
vtwonen magazine
vtwonen.nl
vtwonen.nl
vtwonen nieuwsbrief
vtwonen social media
vtwonen tv
verhuizen’
vtwonen tv

132.000 oplage (per maand)
941.000 uniek bereik per maand
8.100.000 pageviews per maand:
250.000 ontvangers per week
500.000+
‘weer verliefd op je huis” 800.000 kijkers p/uitzending vtwonen tv ‘verbouwen &
310.000 kijkers p/uitzending
‘zelf aan de slag’ 700.000 kijkers p/uitzending

MEDIAPOWER
EIGEN HUIS & INTERIEUR
Eigen Huis & Interieur magazine
Eigen Huis & Interieur social media

39.048 oplage (per maand)
39.000+

WONEN LANDELIJKE STIJL
WONEN Landelijke Stijl NL
110 000 oplage (tweemaandelijks)
WONEN Landelijke Stijl social media 122.000+
STIJLVOL WONEN
Stijlvol Wonen NL
Stijlvol Wonen social media

65.000 oplage (tweemaandelijks)
36.000+

ARIADNE AT HOME
Ariadne at Home
Ariadne at Home social media

23.644 oplage (per maand)
73.000+

BEZOEKERSPROFIEL

BEZOEKERSPROFIEL
BEZOEKERSPROFIEL

DEELNEMERSWAARDERING

DEELNAME KOSTEN
1. Deelnamekosten met eigen stand | €219 per m2
Deelname is inclusief:
• vloermeters
• bezoekersservice
• deelnemersbandjes
• op- en afbouwbegeleiding
• WIFI-aansluiting
exclusief btw, standbouw, vloerbedekking, elektra,
andere voorzieningen en servicepakket

voorbeeld eigen stand

2. Deelnamekosten met kant-en-klaar concept
standbouw | €309 per m2
Deelname is inclusief:
• vloermeters
• kant-en-klare stand: vloer, wanden (3,5 m hoog),
brandende spots, koof, pilaren, naamsvermelding,
2kw stroompunt met wandcontactdoos
• bezoekersservice
• deelnemersbandjes
• op- en afbouwbegeleiding
• WIFI-aansluiting
exclusief btw, andere voorzieningen en servicepakket

Minimale afname is 15m2

voorbeeld concept standbouw

DEELNAME KOSTEN
Toeslagen op stand soort:
• eilandstand €22
• kopstand €16
• hoekstand €11
• tussenstand €0
Verplicht servicepakket | €595 excl. btw
• online naamsvermelding op vt wonen&design beurs site + foto
• 100 uitnodigingen voor Friends & Family avond (vrijdag 17.00-21.00 uur)
• 1 parkeerabonnement voor gereserveerde plaats
• traject begeleiding
• deelname aan vt wonen&design beurs-marketing academy op maandag 18 juni
• perskamer service
• afsprakentool
• opname websitelink in persoonlijke customer guideline. Deze krijgt de bezoeker na bezoek toegestuurd
met hierin vermeld de deelnemers uit branches waarin men heeft aangegeven interesse te hebben

MEDIA INKOOP
advertentie beursplattegrond (oplage 80.000) | € 3.025

MEDIA INKOOP
banner op www.vtwonenendesignbeurs.nl (1.085.000 pageviews) | € 3.575,00

MEDIA INKOOP
contentpublicatie op beurswebsite met doorplaatsing naar social media kanalen | € 4.150

MEDIA INKOOP
advertentie op online tickets (max 3 partijen) | € 5.500,00

video content op beurswebsite en social media
(exclusief productie video), klik hier voor voorbeeld
€ 5.500,00

NEEM GERUST CONTACT OP
Je kunt vrijblijvend contact opnemen met het enthousiaste team van
de vt wonen&design beurs voor meer informatie, een persoonlijke afspraak
of een voorstel op maat.
Interesse in deelname?
Kijk op de deelname website deelname.vtwonenendesignbeurs.nl of stuur een mail
naar hello@vtwonenendesignbeurs.nl
Belangrijke data:
Informatiebijeenkomsten:
Maandag 29 januari van 10 tot 12 uur
Maandag 5 maart van 14 tot 16 uur
Sanoma marketing academy en deelnemersdag:
Maandag 18 juni van 10 tot 15 uur (Alleen voor ingeschreven deelnemers)
Inschrijven voor beursdeelname
voor 1 juni 2018

CONTACTPERSONEN
A
Anneke van Dijk
Anneke.vandijk@sanoma.com
088 – 556 45 97
accountmanager events
S
Susan de Roode
Susan.deroode@sanoma.com
088 – 556 42 59
accountmanager events

