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Zilver

De detaillist als verhalenverteller

Reportage

Visie

zit weer in de lift

BK: 165 jaar succesvol innoveren:

Kijken en denken
vanuit de consument
BK is een begrip in de Nederlandse keuken. Het merk bestaat al 165 jaar en gaat bijna automatisch van moeder op dochter over. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de
producten maar ook met de constante vernieuwing, die net zo’n wezenskenmerk is als de
betrouwbaarheid en de betaalbaarheid. Het was BK dat al in 1963 de rvs bodem introduceerde en twintig jaar later de vrouwelijke vormgeving doorzette. “Het enige verschil met
vroeger is dat we nu sneller en meer innoveren,” zegt directeur Richard Freriks.

Klassiek is hip & happening. Het gaat hierbij niet om de zoveelste retrotrend maar om
een herleving van de culturele waarden zoals die hun uitdrukking vinden in tafelschikking en bestek. Zilver beleeft een hernieuwde populariteit en gelukkig is er nog steeds
één Nederlandse zilverfabriek welk nu een zilvermerk is met een rijke bestekgeschiedenis. Van Kempen & Begeer haakt naadloos aan bij wat de consument zoekt, in producten en presentaties, maar ook online.

“Veel zilverbestek is via
erfenissen bij de nieuwe
generatie
terechtgekomen, dus
blijft er voor de winkelier
een aanvullingsmarkt
bestaan.”

L

angzaam maar zeker laten we de

Zilversmederij

crisisjaren achter ons maar als de financiële

De zilverfabriek van Koninklijke van Kempen &

crisis van 2008 en zijn nasleep ons iets
hebben geleerd, is het dat we ons moeten

oriënteren op blijvende waarden en niet op de waan

mes op de markt gekomen. Design technisch

Begeer is één van de iconen uit dat tijdperk. De
eerste zilversmid was al in 1789 actief en werd

bedrijf: Johannes Mattheus Van Kempen. In 1850
was de zilversmederij al uitgegroeid tot een

daarvan: “Daarom is er zoveel belangstelling voor de

misschien een leuke prestatie maar geen
toegevoegde waarde voor de tafelcultuur waar het
juist om tradities draait.”

zilverfabriek en vanaf 1936 werden de verzilverde

voor de winkelier een aanvullingsmarkt bestaan.
Maar het is ook waar dat weinig detaillisten nog zin
hebben in het kapitaalbeslag dat een voorraad
cassettedozen met zich meebrengt. Daarom zeggen
wij: laat die voorraad maar bij ons staan. De functie

zowel de grondlegger als de naamgever van het

van de dag. Joffrey Walonker, designmanager bij de
Royal Delft Groep, ziet duidelijk de consequenties

goede kwaliteit is eenvoudigweg afhankelijk van de
bestedingsbereidheid .”
Waar doet de consument die inspiratie op?
“Bijvoorbeeld in het Rijksmuseum,” antwoordt Joffrey
Walonker. “Dat is twaalf jaar gesloten geweest, een

ervan. Deze merken zijn de enige Hollandse merken
die het verlangen van de Nederlander naar fraai en
tijdloos bestek kan verzilveren. Deze merken zijn de
enigen die nog een compleet aanbod hebben– van
messen en vorken tot vismesjes en dessertlepeltjes.

iet het feit dát het al zo lang bestaat is

N

bijzonder, maar dat het in al die tijd zo’n

lands product, voorzien van Chinese tekens, voor de
meer kapitaalkrachtige consument die op zoek is

sessies. Maar poneren is nog iets anders realiseren.
Het moeilijkste is uiteraard zo’n idee succesvol te

als je de beperkingen van het productieproces centraal stelt in je denken kom je nooit tot fundamentele

merk is geweest dat slechts ‘de’ gangbare pannen

pannen bij, en BK levert die allemaal.

van het moment voor een aanvaardbare prijs op de

focus heeft weten te behouden op kwa-

naar Europese kwaliteit en eigenheid. Maar ook in

koppelen aan de technische mogelijkheden die

vernieuwingen,” aldus Richard Freriks.

markt heeft gebracht. De vernieuwingsdrang waarvan

Terugblik en belofte

liteit en vernieuwing. Een ogenschijnlijk

ons land van herkomst wordt de Royal Dutch Oven

designers en ingenieurs ervoor zien. Neem de

“Wij hebben de fabriekshal altijd mee weten te krijgen

het van meet af aan heeft blijk gegeven heeft van BK

“De service die we leveren, zowel online als offline,

Geen kapitaalbeslag

van de winkelier zien wij nu veel meer als die van

sluiting die we gerust als een gat in onze

Bang zijn dat de hernieuwde belangstelling

uitontwikkeld product als de wok werd enkele jaren

steeds gewilder. Blijkbaar weet BK de consument

Wokarang. Het uitgangspunt lijkt zo simpel, maar het

in ons denken rond innovatie. Zo zet je belangrijke

een merk gemaakt dat ook óver de grenzen markt-

wordt met een hoog cijfer gewaardeerd,” zegt Gea

Dat de interesse voor oude tijden en de daarbij

verhalenverteller. De consument heeft behoefte aan

cultuurbeleving mogen beschouwen. Maar nu het

binnenkort weer opdroogt is ook volstrekt onnodig.

geleden door BK volledig herontwikkeld tot de

telkens weer te verleiden met méér dan alleen

impliceert wel dat je 50% meer materiaal gaat ge-

stappen vooruit, eerst voor jezelf, uiteindelijk voor de

aandeel heeft verworven, een bedrijf dat niet

Barth. “Onze campagnes doen de rest. In september

passende tafelschikking herleeft, wil nog niet zeggen

een vakman die de vertaalslag voor hem kan maken

museum weer open is en massaal wordt bezocht

De gekozen merkpositionering beantwoordt aan de

Wokarang. De komvormige rand van deze pan

technische staaltjes. Zeker, de pannen geleiden de

bruiken. De uitdaging wordt dan het idee niet alleen

hele markt. De introductie van de rvs pan in 1963,

alleen pannen in China laat maken, maar ook omge-

starten we weer met nieuwe, rond het 165 jarig be-

tweede helft van de negentiende eeuw. Dat was

bestekken (en weer later edelstaal) onder de

dat ook de oude tijden zelf herleven. Al vóór de crisis

tussen wat hij buiten aan tafelinspiratie opdoet en

zal het een positief effect hebben op de

sterke behoefte aan traditie”.

maakt het onnodig de pan steeds maar op te tillen

warmte uitstekend, passen op alle warmtebronnen

technisch maar ook financieel optimaal te vertalen,

onze Karaat serie betekende een omwenteling voor

keerd pannen vóór de Chinese markt ontwerpt en

staan. Het jubileum is een welkome aanleiding heel

een tijdperk waarin het ambacht en de natuurlijke

merknaam Keltum op de markt gebracht. Modellen

sloten veel serviezenspeciaalzaken hun deuren of

het concrete product dat die ideeën in tafelen kan

belangstelling voor zilver bestek. Onderschat ook niet

Om u als winkelier te ondersteunen in het vertellen

bij het opscheppen, omdat het voedsel vanzelf te-

en zijn energiezuinig, maar ze weten ook het inner-

want een product ontwikkelen waarmee je jezelf uit

Nederland. Nu is dat allang standaard. Maar onze ver-

fabriceert. Maar last but not least is BK er ook goed

ons gamma nog eens voor het voetlicht te brengen,

materialen nog naar waarde werden geschat maar

als ‘Hollands Glad’ en ‘Haags Lofje’ zijn zo bekend

veranderden in bijvoorbeeld een koffie- en

omzetten. Hij of zij moet al pratende het zilver of

de rol die het internet speelt. Veel consumenten

van deze verhalen over traditie en tafelcultuur zijn er

rugvalt. Een simpel maar ingenieus element dat de

lijk vuur van de consument te ontsteken en de

de markt prijst, daarop zit uiteraard niemand te

nieuwingsdrang hield daarmee gelukkig niet op.

in die innovatieve producten onder de aandacht van

onder meer via een abri-campagne en een actie

tegelijk de ene na de andere wetenschappelijke

dat de modelnamen bijna merknamen op zich

theespeciaalzaak. Bovendien is de groep die zich in

edelstalen bestek voor de potentiële koper tot leven

oriënteren zich tegenwoordig online. Daar gaan wij

weer vele bestekmodellen van Keltum in de najaar

wok een volledige restyling gaf. “In feite hebben we

warmte daarvan naar zijn of haar gevoelscentrum te

wachten.”

De laatste jaren zijn we bijvoorbeeld innoverend ge-

de consument te brengen. Ook in de communicatie

waarbij we gratis diner jaarkaarten inzetten.

aanbiedingen terechtgekomen, zowel in edelstaal

de wok daarmee opnieuw uitgevonden.”

geleiden. Marketingmanager Gea Barth verklaart dat

Méér dan alleen technische staaltjes

één keer de aanschaf van een cassette zilver kan

heeft altijd open gestaan voor vernieuwing. Ze

veroorloven beperkter dan vroeger. Wouter van

hebben bijvoorbeeld een techniek uitgevonden om

Duivendijk, managing director Koninklijke Van

voor het Victoriaanse tijdperk en aandacht voor de

standbeelden te galvaniseren. Dit wordt nog steeds

Kempen & Begeer bij de Royal Delft Groep, erkent en

Belle Epoque. Immers in de Efteling is de Baron

wereldwijd toegepast. Maar innovatie moest

nuanceert dit: “Veel zilverbestek is via erfenissen bij

brengen. Vanzelfsprekend realiseren wij ons dat de

natuurlijk ook voor ons bestekaanbod op inspelen

markt voor zilverbestek kleiner is geworden en dat

met een steeds mooiere en goed vindbare website.”

tafeldekking terug laten komen via de verzilverde en

als verzilverd. Informatie hierover kunt u aanvragen
via verkoop@kempen-begeer.nl.

de meeste consumenten de traditionele waarden in

stalen bestekken uit de Keltum collectie. Het gaat om

Sterke onderstroom
Online kan de behoefte aan kennis en verhalen

1889, een achtbaan naar negentiende-eeuws

verankerd zijn in waarden. Veel bestekmerken zijn

de nieuwe generatie terechtgekomen. In de loop der

het herbeleven van vroeger en de daarbij behorende

gekanaliseerd worden naar het merk Keltum en Van

voorbeeld, de meest populaire attractie.”

op een bepaald moment met een rechtopstaand

tijd gaat er wel eens iets verloren, dus is en blijft er

tafeldekking. De keuze voor het materiaal en de

Kempen & Begeer en vervolgens naar de dealers
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Het mooie
(van) Mikasa is er weer

Herinterpreteren
van bestaande producten

Mikasa is een luxueus, sterk door trends bepaald, merk uit de Verenigde Staten.
Dankzij Creative Tops komt dit merk opnieuw ter beschikking van de Neder-

19

weest op het vlak van veilig afgieten, met als resultaat

Mr. Gripper®

dan anderhalve eeuw bereikt hebben, maar het is

worden afgegoten.”

feite de hamvraag. Want de consument van vandaag

ook een belofte voor een toekomst waarin kwaliteits-

Veel van de vernieuwingen en de series die daarop

wil nog wel de kwaliteit en authenticiteit van vroeger

treven en vernieuwingsdrang centraal zullen blijven

gebaseerd waren, werden iconisch en werden

‘Hoe wil jij koken?’

maar niet langer de uniformiteit. Gerechten moeten

staan.”

eigen ervaringen te delen met elkaar. Een product

decennialang verkocht. “Natuurlijk moet je rekening

Elk land heeft ‘zijn’ nationale pannenmerk. Voor

niet alleen voedzaam zijn, ook duurzaam en

ontwikkelen of verbeteren begint met brainstorm-

houden met de mogelijkheden van de fabriek, maar

Nederland is dat BK, met dit verschil dat BK nooit een

gevarieerd. Daar horen steeds meer verschillende

succes door de werkwijze van het BK team: “We kij-

schoonmaak!

GROW-IT flower pot

Gezellig schoonmaken begint met Sunware! Als leverancier van kunststof huishoud- en opbergproduc-

Verse kruiden geven een fantasti-

ten zijn zij continu bezig met de ontwikkeling en

sche smaak aan een salade, pasta

bestaat uit porselein, bestek, placemats en servetten, stuk voor stuk met een

of dressing. In de GROW-IT kruiden-

verbetering van nieuwe producten, ook op het ge-

pot blijven je kruiden langer goed,

bied van schoonmaken. Dit is tenslotte een weke-

zeker ook in de zin van verstevigd. Van 100% katoen tot 18/10 roestvrij staal.

door een slim drainage systeem. Een

lijks terugkerende activiteit waarbij we soms wat

Amerikaanse topkwaliteit voor de gedekte tafel.

aparte binnenpot zorgt ervoor dat er

saaie attributen gebruiken. Kan dat niet wat gezelli-

de wortels van de plant water opzui-

Zeker wel! De ontwikkeling van de Water-line 12L Flowers Decor emmer bewijst

gen wanneer nodig.

eens en voor altijd dat schoonmaken helemaal niet saai of ongezellig hoeft te

Verrassende varianten
van Dishes & Deco
Inkopen bij externe producenten of je eigen aardewerkfabriek runnen in Tunesië – het
verschil is veel meer dan louter juridisch. Dishes & Deco kan de decors en vormen van
zijn aardewerk beter aanpassen aan de wensen van de consument en een decor dat
uit de collectie is gehaald nog jaren later leveren, want per stuk beschilderen kan altijd.
Maar ook de klantenbasis kan breder worden. Dishes and Deco begon als Brabants bedrijf en levert inmiddels ook internationaal.
et aardewerk van Dishes & Deco is gewild

klusjes.

H

Chef’sChoice

voor de islamitische kunst, maar Angelique Simons

De grijze GROW-IT wordt geleverd

zijn. Met een frisse voorjaarsprint erop zijn deze emmers namelijk ontzettend

met een cool koord om hem op te

leuk maar óók nog eens handig voor gebruik tijdens de wekelijkse schoonmaak-

hangen in de keuken, of je zet hem

43

Aardewerk met pit:

ger?

ruimte is voor extra water en kunnen

een grote kunststoffabrikant die al een kwart eeuw huishoudelijke artikelen pro-

Voor meer informatie, surf naar: www.bk.nl

Trend - 4 - 2016

mooie vormgeving maar ook gemaakt van duurzame materialen. Duurzaam

Room Copenhagen is een nog jong bedrijf, dat in 2010 ontstond als spin off van

Het jubileum biedt een terugblik op wat we in meer

Met de slogan ‘Hoe wil jij koken?’ stelt het bedrijf in

Maar dat laatste is iets wat BK nu juist nooit deed.

beleving centraal. Ieder van ons is ook zelf enthousiast met koken bezig en we hebben geleerd die

Dutch Oven. Deze pan was aanvankelijk alleen bedoeld voor de Chinese markt – een zuiver Neder-

Rig-Tig by Stelton Vrolijke

landse en Belgische consument, onder meer met de nieuwe collectie M. Deze

met de markt weet BK de gevoelige snaar te raken.

Mr. Gripper, ons product waarmee elke pan veilig kan

ken en denken vanuit de consument, stellen zijn

De wok in Wokarang transformeren gaf ook de
omzet een boost. Datzelfde gebeurde bij de Royal

42 Trend - 4 - 2016

Beursnieuws

werden. “Het bedrijf Van Kempen & Begeer staat en

gingen hand in hand in een stabiele wereld. Zelfs de
kinderen raken in de ban van hun ouders’ fascinatie

Productnieuws

ontdekking werd gedaan. Traditie en vernieuwing

18 Trend - 5 - 2016

Thema

5

Hoe bereikt u in deze tijd van toenemende branchevervaging de winkeliers
die uw producten kunnen verkopen? Want het zijn niet langer de keurig afgepaste hokjes waar die moeten en kunnen worden aangeboden: alleen
de glas- porselein- en aardewerkwinkels, enkel de kookwinkels, niets anders
dan de huishoud speciaalzaken, uitsluitend de designwinkels of de wooninrichters. Nee, als fabrikant, agent of importeur zoekt u ze in principe allemaal. Dan is er één blad dat ook bij elk van deze winkels op de deurmat
valt: Trend.

Productnieuws

november 2016

bij de consument. Dat heeft enerzijds te
maken met de hoge kwaliteit van materiaal

en afwerking en de ruime mogelijkheden tot mixen

gezellig op de keukentafel.

duceert. Room Copenhagen werkt samen met onder meer Pantone en Lego en
‘herinterpreteert’ bestaande producten, met als doel ze te transformeren tot eigentijdse designartikelen. Dat heeft het onder meer gedaan met een reeks keukenartikelen die het in frisse kleuren, maar ook in een strakke en kwalitatief

en matchen, anderzijds met de aantrekkelijke decors. De mandala’s en de motieven ogen typerend

AngleSelect 4640 messenslijper

hoogwaardige vormgeving op de markt brengt onder het merk Ole Jensen.

heeft ze wel op een subtiele manier aan de Europese smaak aangepast. “Ik maak ze minder ‘druk’
en daardoor zowel aantrekkelijker als herkenbaarder

Drie keer zo
efficiënt malen

De officiële

Zee en strand

De ogen offline scherpstellen

Pantone kleuren

bij Le Creuset

Italië als inspiratiebron

welness als anti-gif tegen de stress van het dagelijkse leven. Dat heeft Pantone,
de internationale expert en autoriteit op het gebied van kleurgebruik, doen be-

in België en Duitsland verkopen ze goed en ik ben

De aantrekkende conjunctuur maakt het aantrekkelijk voor zelfstandige kookwinkels een voorsprong uit te bouwen boven online en offline warenhuizen. Ambiente biedt daarvoor meer dan
ooit gelegenheid. Partnerland Italië installeert een fraaie expositie in hal 4.1 en is bovendien vertegenwoordigd met ruim 400 exposanten en nog veel meer toonaangevende merken. Voor de
Design Plus Awards heeft een recordaantal van 178 bedrijven maar liefst 418 nieuwe producten
ingediend. Italiaans of niet, de inspiratie is dit jaar grootser en breder dan ooit.

Deze pasteltinten zijn luchtig en geven een indruk van gewichtsloosheid. Dat

ook dat ze veelvuldig zullen worden toegepast in de collecties voor dit jaar.
Overtuig u er alvast van op Ambiente en ga bij uzelf eens na of ze inderdaad het
gewenste effect hebben.

nternet heeft de wereld kleiner, transparanter en

I

tralische, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse. Omdat er

Met de nieuwe AngleSelect 4640 handslijper van Chef’sChoice U.S.A. slijp je ra-

momenteel aan het onderzoeken of we kansen

zendsnel al je Europese messen, Aziatische messen én gekartelde messen vlijm-

hebben op de Engelse markt. Het helpt bovendien

scherp. De handslijper beschikt over gecombineerde slijptechnieken met 100%

dat we al vanaf relatief kleine aantallen artikelen

diamanten, Criss-Cross™ technologie en precisie-geleidingen. Daardoor creëer je

van een ander logo kunnen voorzien, en dus onder
private label kunnen draaien.”

heel eenvoudig een extreem scherpe snede met bite met een slijphoek van

Die laatste mogelijkheid is tegelijk een bescherming

15˚ of 20˚. Een aanwinst voor elke keuken.
www.chefschoice.nl

Zowel de expositie van Paola Navone als die van de

onmiddellijker gemaakt. Nieuwe producten wor-

teveel bomen zijn, kan het bos niet langer online

genomineerden voor de Design Plus Award biedt

Le Creuset introduceert speciaal voor het voorjaar

den online geplaatst nog vóór ze op de markt

gezien worden. Daarvoor moet je de ogen offline

daarvoor een prima startpunt. Italië is namelijk niet

een nieuwe matte hel blauwe kleur onder de naam

zomaar een partnerland. De Italiaanse keuken en de

‘Rivièra’. De Franse pannenfabrikant heeft zich hier

Italiaanse wijze van leven (La Dolce Vita) winnen

volledig laten inspireren door de kleur van de Mid-

hand beschilderd. Vervolgens worden ze in Neder-

te ambachtelijker over en komt het materiaal opti-

op de speciaalzaak liggen, maar mochten we in de

land met was afgevuld. Het is niet alleen belangrijk

maal tot zijn recht.

toekomst uitbreiden naar bijvoorbeeld tuincentra,

dat de kaarsen lang branden, maar ook dat ze dat

voor de zelfstandige detaillist. “Onze focus is en blijft

Rasp & pers

dan zullen we ervoor zorgen dat daar visueel an-

in één

Daarvoor hebben we een motief gekozen dat lijkt
op het pauwenoog en dat we daarom de Italiaanse

plezier, in de vorm van sfeer en verlichting, en als

naam Pavo hebben gegeven. Maar - zoals voor al

de kaars is opgebrand houdt hij een mooie schaal

onze dessins geldt ook voor dit dat de basis Ara-

nesië. Die goede samenwerking stelt Dishes & Deco

over voor andere doeleinden.”

bisch is maar de afwerking Europees. We willen

Stokbroodbord

Als ik naar de sterke groei van ons merk kijk, kan ik

Andere noviteiten zijn een andere schaalvorm, een

alleen maar constateren dat we daarmee op de

olijfhouten schaal voor stokbrood en een salade-

goede weg zijn.”

steeds door twee blondines in korte rokjes tijdens

alle wensen tegemoet komen.

voor de Lage Landen aan belang. De Mediterrane
keuken is bij ons erg populair, het Italiaanse design

coton (wit) brengt dit assortiment je in een ware

raspt. Vooral voor de limoen en citroen is dit

in staat producten op de markt te brengen die ver-

Veelomvattende vormgeving

erg geliefd. Italiaanse vormgeving is namelijk veel-

mediterrane sfeer. Naast het gietijzer wordt ook een

bijzonder handig. Het ene uiteinde is een persje, het

nieuwend zijn en de consument een extraatje bie-

het hoes over de carrosserie wegtrekken. En toch

dellandse Zee. Samen met sisal (zandkleur) en

fraai ontbijtservies in deze stijl uitgebracht, compleet

trusvruchten zowel kunnen worden geperst als ge-

andere bevat een uitklapbare rasp. Het dubbelpro-

den. Een goed voorbeeld zijn de nieuwe schalen

van metaalsmaak op de koffie. Bovendien kan het maakwerk zeer breed worden

meer nodig. Want door dat alomtegenwoordige in-

Frankfurt afzakken. Ambiente biedt natuurlijk in de

(denk aan de verrassende producten van Alessi en

met theepot, koffie- en theebeker, bakjes voor ont-

duct is makkelijk in het gebruik en tegelijk esthetisch

met een driepittige kaars.

ingesteld, van grof (de Franse variant) tot zeer fijn (de Turkse). Dit licht en makke-

ternet komen producten van overal ter wereld bin-

eerste plaats noviteiten van exposanten die er al

Olivetti) en anderzijds voor ouderwets vakmanschap.

bijtgranen en eierdopjes. Zo begint de dag al stra-

en opvallend vormgegeven. Een lust voor het oog

lend vanaf het ontbijt tot aan het dessert.

maar vooral voor de hand.

een keramisch maalwerk. Daardoor ontstaat er bij deze molen géén overdracht

maakt juist dit een bezoek aan een vakbeurs des te

Van 12 tot en met 16 februari kunt u weer naar

omvattend. Ze staat enerzijds voor hypermodern

lijk hanteerbare maalwerk is minstens drie keer zo efficiënt als andere kerami-

nen het bereik van elke handelaar. Kochten we

jaar en dag staan, dus van uw vaste leveranciers,

Beide zullen te zien zijn in een tentoonstelling die

sche maalwerken. Direct leverbaar en met een aantrekkelijke introductie actie.

vroeger enkel Europese merken, nu zijn er ook Aus-

maar evengoed van een keur aan nieuwkomers.

het strandleven van de jaren twintig als decor heeft.
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We zorgen uiteraard ook voor een nieuwe desins.

den overhoudt. Van zo’n kaarsenschaal heeft de
consument in het warme seizoen avond na avond

Nieuwe decors en vormen worden in Nederland
ontworpen, in samenspraak met de vaklieden in Tu-

scherpstellen, dus op een vakbeurs. En enkel een
globale beurs als Ambiente kan in dat opzicht aan

Guzzini heeft een product ontwikkeld waarmee ci-

gelijkmatig doen, zodat je geen stukken aan de ran-

dere artikelen komen te staan. Ook dat is een voordeel van het runnen van een eigen fabriek.”

geïntroduceerd worden. De enige uitzonderingen
daarop vormen luxueuze sportwagens die nog

een autoshow worden onthuld, wanneer de dames

De Crushgrind Brazil coffee grinder van Creative Brands Projects is voorzien van

Focus op de speciaalzaak

nu bijvoorbeeld in ziekenhuizen en hotels in Quatar
gebruikt voor het opmaken van bloemstukken. Ook

sluiten dat Serenity en Rose Quartz dé twee kleuren van 2016 dienen te zijn.

verschaft rust en zekerheid aan degene die er naar kijkt. De verwachting is dan

“We bieden een Europese kwaliteit en die slaat ook
in de Arabische wereld aan. Onze schalen worden

op Ambiente 2016

De hedendaagse consument zoekt steeds meer zijn toevlucht in mindfullness en

voor de consument,” legt ze uit.

onze klanten het beste van twee culturen bieden.

schaal. “Een van onze kenmerken is dat we de hou-

Kaarsenschaal

ten artikelen niet helemaal afwerken aan de

Voor meer informatie, ga naar de vernieuwde

“De schalen worden aan de buitenkant met de

randen,” zegt Angélique Simons. “Zo komen ze des

website: www.dishes-deco.nl
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bereikt alle winkeliers
die ook u wilt bereiken
VERSCHIJNINGS- EN AFSLUITDATA 2017 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
Uitgave
1
2
3
4
5
6

Verschijning
31 januari
28 februari
9 mei
29 augustus
31 oktober
5 december

Sluiting advertenties
17 januari
14 februari
25 april
15 augustus
17 oktober
21 november

Thema
Ambiente
Voorjaarsnieuws (beurzen)
Koffie & Thee
Najaarsnieuws (beurzen)
Food in de non-food winkel
Huishoud Electro

TECHNISCHE GEGEVENS
Drukprocede:
offset
Bladspiegel:
230 x 312 mm
Zetspiegel:
195 x 285 mm
Aflopend:
236 x 318 mm
Reproductiemateriaal:
Pdf, Tiff, EPS, Jpeg, resolutie 300 dpi

ADVERTORIALTARIEVEN (excl. BTW)

ADVERTENTIETARIEVEN (excl. BTW)
Formaat

Breedte x
hoogte in mm

Prijzen in euro’s
1x

1/1 FC*
1/2 FC*
1/4 FC*
1/8 FC*

230 x 312
195 x 143
100 x 289
95 x 137
195 x 68
95 x 68

3x

6x

€1.600 €1.360 €1.280
€ 845 € 720 € 680
€ 460 € 390 € 370
€ 280 € 240 € 225

2/1 pagina FC
1/1 pagina FC
2/1 pagina ZW
1/1 pagina ZW

€ 2.820,- (excl. fotografie)*
€ 1.570,- (excl. fotografie)*
€ 1.950,- (excl. fotografie)*
€ 1.085,- (excl. fotografie)*

* incl. tekst, lay-out en productie
voorpagina*
achterpagina
omslag 2/3
spreadadvertentie
hartpagina
aflopend

20% over plaatsingskosten
15% over plaatsingskosten
15% over plaatsingskosten
15% over plaatsingskosten
15% over plaatsingskosten
15% over plaatsingskosten

* Full Colour

COMMERCIELE REDACTIE (excl. BTW)

Trend Cross Media bv
Lijsterbeslaan 121 | 7004 GN Doetinchem |
Telefoon: 0314 - 375630 |
E-mail: trend@trendcrossmedia.nl | www.trendcrossmedia.nl |

2/1 pagina FC € 2.050,- (excl. fotografie)
1/1 pagina FC € 1.145,- (excl. fotografie)

Uitgaande van 2 foto’s per pagina. Bij elke foto meer € 160,Speciale tarieven indien geplaatst in combinatie met Trend Decoratie.

Advertentie-ontwerp:
in overleg mogelijk
Overdrukservice:
op aanvraag
BIJSLUITERS/MEEHECHTERS
In Trend kunnen bijsluiters en
meehechters worden
meegenomen. Daarvoor geldt als
regel de prijs van € 1.190,- tot
4 pagina’s. Verwerkingstoeslag
instekers c.q. meehechters per vel
van 4 pagina’s: € 320,Oplage:
2500 exemplaren (waarvan 250
Belgische adressen).

