SALON DES ARTS
PERS & RELATIE EVENT
THE OFFICE EDITION - NOVEMBER 2020

INLEIDING
Salon Des Arts ‒ Pers & Relatie Event is een event waarbij interieurproducten in combinatie met
kunst worden gepresenteerd bij een Associate van Associates Des Arts.
Voor deelnemende partijen is dit event dé kans om nieuwe producten en concepten te laten zien,
contact te maken met branchegerichte pers en relaties én hen te informeren en inspireren.
Tegelijkertijd krijgen media en branche-professionals op efficiënte en stijlvolle wijze thematisch
inzicht in trends en innovaties.
Waar wij in onze aanpak altijd online en offline combineren, lag voor dit event ‒ dat deze maand
plaatsvond - het accent online. De presentaties van onze deelnemers zijn digitaal opgenomen en
brengen we via online media onder de aandacht.

THE OFFICE EDITION
Iedere editie van dit pers & relatie event heeft een
specifiek thema, dat een directe relatie heeft met een van
de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van interieur.
Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de
maatregelen daaromtrent zien we, dat toonaangevende
merken in de interieurbranche op dit moment diverse
ʻHome Office Conceptenʼ ontwikkelen en deze, geheel
tegen de traditie in, nu op digitale wijze aan het grote
publiek presenteren. The Office Edition haakte daar op in.

DEELNEMERS
.• Gespecialiseerd in het leveren van moderne en vitale werkomgevingen aan zakelijke
eindgebruikers over de hele wereld, waarbij design altijd één van de belangrijkste pijlers is,
presenteerde het toonaangevende Ahrend de Silence Chat;
• Ontwerpster Sabine Struycken van Royal Blue Collection kondigde onder andere een uitbreiding
van de internationale verkoop aan;
• BlueLinings presenteerde de nieuwe Autumn / Winter 2020 Interieur Collectie, met daarin een
fraaie ʻhomely office specialʼ;
• En ontwerpster Moara Daniëls lanceerde haar eigen label MOARA, waarbij zij haar eerste
ontwerp toonde.

EERDERE EDITIES

Voorafgaand aan deze edite vonden 3 soortgelijke events plaats (The Kitchen Edition, The
Hotel Suite Edition en The Outdoor Edition) die i.s.m. een pr-bureau werden georganiseerd.
Met het nu onafhankelijke Salon Des Arts -Pers & Relatie Event zijn we beter in staat om
onze Associates bij dit event te betrekken en de deelnemers meer diensten aan te bieden.
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Associates Des Arts is een multi-sided
netwerkplatform voor kunstenaars, product- en
interieurontwerpers en voor bedrijven gerelateerd
aan de kunst- & interieurbranche. Als Associate
kun je hier jezelf, jouw merk, en jouw producten
en diensten positioneren en via onze media
communiceren. Hierdoor vergroot je jouw
marktbereik en kom je in contact met potentiële
leads en nieuwe klanten. Daarbij ondersteunen
we met verschillende expertises voor verdere
verdieping en ontwikkeling van je bedrijf. Bekijk
voor meer info onze website!

