
NOVEL DES ARTS

PERS & MEDIA EVENT

The Kitchen Edition 2021



INLEIDING
Novel Des Arts is een thema gerelateerd pers & media event. Hier presenteren deelnemende 
partijen vernieuwingen en innovaties van hun kunstwerken, interieurproducten en designs. Wij 
publiceren dit event inclusief presentaties als geheel op het netwerkplatform van Associates Des
Arts. Tegelijkertijd bieden wij pers & media als eerste op efficiënte en stijlvolle wijze thematisch 
inzicht in deze vernieuwingen en innovaties. Waar wij in onze aanpak altijd online en offline met 
elkaar combineren, ligt - voor deze tijd - het accent op online.



DEELNAME - THE KITCHEN EDITION 2021
Onze deelnemers zijn actief in de high-end 
kunst- en interieurbranche. Zij hebben 
nieuw werk, een nieuw product of een 
nieuwe collectie, nieuwe toepassingen of 
nieuwe technieken. Zij willen dit onder de 
aandacht brengen bij pers & media, 
brancheprofessionals en (nieuwe) relaties. 



NB: Genoemde prijzen zijn excl. BTW. De marketingwaarde van deze pakketten zijn ruim 20% lager ten opzichte van losse afname.
Indien je reeds als Associate deelneemt aan het Associates Des Arts netwerkplatform, krijg je 10% korting op de pakketprijs.

Brons
€1.250,-

Zilver
€ 1.750,-

Goud
€ 2.950,-

Voorbereidingen (inschrijvingen, webpagina, besprekingen, aankondigingen, social media, etc.) ✔ ✔ ✔

Opstellen persbericht t.b.v. perskit ✔ ✔ ✔

Publicatie event en perskit op ADA netwerkplatform ✔ ✔ ✔

Compilatie emailing naar pers & media en relaties van event en deelnemers met links 
naar persberichten ✔ ✔ ✔

Publicatie persbericht ADA Magazine (thema online presence & e-commerce) ✔ ✔ ✔

Social Media posts ✔ ✔ ✔

Compilatie blog op Blogazine ✔ ✔ ✔

Compilatie board op Pinterest ✔ ✔ ✔

Pin in ADA Magazine (foto jpg 1000x1500px, incl. link naar website, plaatsing online op de Home Page) ✔

Fotoshoot 10 productfotoʼs op n.t.b. locatie ✔ ✔

Advertentiebanner in ADA Magazine (foto top midden positie, jpg 1400x425px met link naar website, 
plaatsing op Interior of Art Page) ✔ ✔

Productpresentatie op video (90sec edit video incl. geluid, brand- & productexposure, compilatie uit 
presentatie, plaatsing als Cast op Home Page) ✔



PROGRAMMA
Jan - feb Voorbereidingen (inschrijvingen, webpagina, besprekingen, aankondigingen,

social media, etc.)
Mrt Contentontwikkeling (video opnamen, persberichten, fotoʼs, artikelen, 

advertorials, etc.) en social media communicatie
Mei Release en opvolging Novel Des Arts:

- persberichten op perspagina op ADA website 
- publicatie event op ADA netwerkplatform
- online campagnes 
- directe aanbieding aan pers & media en relaties via email
- publicaties in ADA Magazine en op ADA social media
- compilatie blog op Blogazine
- compilatie board op Pinterest



ASSOCIATES DES ARTS
Associates Des Arts heeft één doel: waarde creëren 
in de kunst- en interieurbranche. Dat doen wij door 
ondernemers uit deze branche te ondersteunen bij 
het realiseren van hun marketing- en verkoopdoelen.  

Via onze specifieke diensten, media en kanalen 
kunnen onze Associates hun marktbereik vergroten, 
hun bedrijf profileren, zichtbaarheid creeren, 
producten en/of diensten verkopen en nieuwe 
contacten leggen in de verschillende netwerken van 
dit platform.  

Bekijk voor meer info onze website!

Mascha Ekkel
06-40147657

Ruud van der Splinter
06-53144368

Associates Des Arts
Voorstraat 1-3
4116 BC Buren

www.associatesdesarts.com


