
Beleef de sfeer, beleef de perfectie en maak deel 
uit van de mooiste woonbeurs van Nederland!
De toonaangevende Excellent Wonen & Leven beurs is in 11 jaar uitgegroeid tot een begrip, een 

event waar bedrijven graag hun diensten en producten willen presenteren en goede zaken kunnen 

doen. De afgelopen jaren is de Excellent beurs uitgegroeid tot edities in Maastricht en Rotterdam, 

toch is en blijft Excellent Wonen & Leven in het Beursgebouw in Eindhoven hét event van het jaar. 
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EXCELLENT LUXURY LIVING EVENT

Om de Excellent Wonen & Leven beurs nog meer te onder-

scheiden en om specifieker in te spelen op de wensen van de 

doelgroep, gaan we een stap verder: Excellent Luxury Living 

event. De “twaalfde” editie wordt dan ook nóg exclusiever. 

Er komt een centraal gedeelte in het midden van het Beurs-

gebouw met daarin gerenommeerde interieurarchitecten uit 

Nederland en België. Door het één op één contact met deze 

top architecten met ieder hun eigen stijl en ideeën, krijgen 

bezoekers concreet antwoord op hun vragen met betrekking 

tot: bouwen, verbouwen en (her)inrichten. Daarna kunnen de 

bezoekers meteen terecht bij hoog aangeschreven woonspe-

cialisten, die door de interieurarchitecten zijn aanbevolen.

Door te werken met preferred suppliers en de matchma-

king met interieurarchitecten is een kleinere ruimte met een 

mooie uitstraling voldoende voor uw beurspresentatie. De 

kosten van uw deelname zullen hierdoor lager zijn, maar het 

rendement hoger. Er zullen maximaal 3 á 4 deelnemers per 

sector zijn. 

U bent warm aanbevolen als een perfecte preferred supplier 

en om deze reden ontvangt u een uitnodiging tot deelname. 

 

BELEVING

Terwijl de bezoekers door het Beursgebouw 

wandelen, maken zij kennis met de crème de  

la crème onder de Nederlandse en Belgische inte-

rieurarchitecten en hun gerenommeerde specialisten. 

Op het Excellent Luxury Living event worden de meest 

exclusieve, luxueuze en begerenswaardige producten en 

diensten aangeboden. Naast alles op het gebied van wonen, 

interieur en exterieur biedt de beurs Excellent Eindhoven ook 

een platform aan voor (een gelimiteerd aantal) bedrijven die ge-

specialiseerd zijn in high end lifestyleproducten. 

Kwaliteit is het toverwoord op het Excellent Luxury Living event. Naast 

het genieten van de prachtige stands, genieten de bezoekers ook van 

culinaire hoogstandjes, verschillende soorten luxe wijnen, champagnes 

en diverse finger foods. De openingsavond is, op verzoek van de 

deelnemers, ook gerestyled: specialer, exclusiever en meer VIP. 

Gedurende alle beursdagen worden er informatieve lezin-

gen en workshops gegeven door onder andere interieur-

architecten, makelaars, financieel specialisten en tuin-

experts om de bezoekers nog beter te informeren en 

te sturen bij hun aankoopbeslissing. 
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TOONAANGEVENDE NAMEN
01 Erik Koijen Interieurarchitectuur  •  02 Jos van Zijl Interieur Ontwerp  •  03 Helga Spaey & Bert de Ridder Interieur - Architectuur  •  04 Juul Nijgh & Anne van Roij, Family Affairs Antiques & Interiors

05 Ruud van Oosterhout Design  •  06 Vanessa van Tiggelhoven Product & Interior designer  •  07 Jelle van Laer & Ben Depuydt Imore Interieurarchitectuur

08 Maarten van Vroonhoven & Bart de Groof, STRK  •  09 Frederik Schiemsky & Katrien Roefs, IA Interieurarchitecten  •  10 Selda Khoy, Selda Design Gallery  •  11 Ken Creemers, CR33MERS

12 Marco van Leeuwen, AOZ Interieur  •  13 Robert Kolenik, Kolenik Eco Chic Design

Interieurarchitecten plein
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Een selecte groep interieurarchitecten uit het topsegment zowel in Nederland als België zullen deel-

nemen aan het Excellent Luxury Living event. Op een centraal plein zullen zij hun krachten bundelen, 

tonen zij hun expertise en worden door Excellent Luxury Living EXTRA belicht! 

De interieurarchitecten zorgen ook voor een traffic boost! Zij delen en liken de berichten op social 

media, zodat hun eigen netwerk op de hoogte wordt gebracht. Door deze actieve interactie ontstaat 

er kruisbestuiving en meer exposure!
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GRAAG  
TOT ZIENS OP  

HET EXCELLENT  
LUXURY LIVING  

EVENT

TARIEVEN EXCELLENT LUXURY LIVING EVENT

Per m² standruimte, kale huur:  € 150,- (excl. btw) 

Per m² inclusief standruimte:  € 200,- (excl. btw)

ORGANISATIE BEURSGEBOUW EINDHOVEN BV

Postadres Postbus 769, 5600 AT Eindhoven

Bezoekadres Lardinoisstraat 8, 5611 ZZ Eindhoven

Telefoon +31 (0)40 - 246 36 26

Fax +31 (0)40 - 244 55 33

Projectmanager:  Susan Smit

E-mail: Susan@beursgebouw.nl

Algemeen manager:  Jop Thissen

E-mail:  Jop@beursgebouw.nl

OPENINGSTIJDEN

Donderdag  23 maart  19.00 - 24.00 uur (VIP)

Vrijdag  24 maart  13.00 - 20.00 uur

Zaterdag  25 maart  11.00 - 17.00 uur

Zondag  26 maart  11.00 - 17.00 uur

PUBLICITEITSCAMPAGNE

Het Excellent Luxury Living event staat bekend om zijn goede 

bezoek uit het hoge, midden- en topsegment. De zorgvuldig 

opgezette publiciteitscampagne is drieledig:

 

1.  Relatiekaarten exposanten.

2.   Uitnodigen via derden en direct mailings (bijvoorbeeld private 

bankers, huizen te koop boven € 700.000,-).

3.    Aangekochte publiciteit: online en offline media op het 

hoogste niveau. Door te werken met meerdere media-

partners vergroot je de zichtbaarheid enorm en biedt dit 

kansen op nieuwe bezoekers. Enkele partners: Hoog.design 

(online media), Residence Magazine, Landelijk wonen, 

Chapeau Magazine en The Art of Living.

Projectmanager 
Susan Smit


