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De Hotel Suite editie van INTERIOR RELATED, hét pers- en relatie event voor
spelers in de high-end woonbranche vond plaats op donderdag 5 september 2019.

Meer dan 50 relaties werden hartelijk ontvangen in de flagshipstore van Flexform
op de Zuidas in Amsterdam. Het was de perfecte locatie
voor deze editie met als thema: Hotel Suite.

Key pers en influencers ontvingen ‘s ochtends een programma speciaal op hun
behoefte afgestemd; deelnemende merken verzorgden een korte, inspirerende
presentatie over hun nieuwste producten en het ontstaan ervan.

Relaties van de deelnemers konden in de middag bijpraten en kennis
maken met nieuwe merken en direct contact leggen met de mensen van deze
inspirerende merken.

We kijken terug op een ontzettende geslaagde dag! Hierbij de highlights van deze
succesvolle editie!
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LOCATION

Flexform Flagship store
Beethovenstraat 396, Zuidas Amsterdam
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Flexform Flagship store, 
Beethovenstraat 398, Zuidas Amsterdam



PARTICIPANTS 1  



PARTICIPANTS 2



IT’SALL IN THE DETAIL



INVITE



ATTENDED PRESS



FEEDBACK PRESS

Residence: “Zo blij dat ik in de middag kon komen, hier
hadden we met de hele redactie bij moeten zijn. Maar ja dat
gaat helaas niet. Maar wat een leuke merken! Stuur svp snel
de informatie toe en dan kijk ik wat ik kan doen voor een
plekje op de pagina’s..’’

ANP/Hollandse Hoogte: “Wat een super goodie bag heb ik
gekregen! Was leuk en interessant bij de presentatie te zijn.!’’

LINDA.: ‘’Wat een onwijs inspirerende, informatieve en
echt goed georganiseerd event. Mooie en nieuwe merken
die ik nog niet kende. Goede locatie. En fijn ook dat de
presentaties kort en bondig waren. De informatie was ook
fijn. Ik ben er de volgende keer zeker bij. ’’

LXRY: “Ik heb iedereen gesproken en veel inspiratie
opgedaan. Super efficiënt zo, past goed bij onze doelgroep
en goed georganiseerd.”

FD: ‘’Blij dat ik toch nog even gekomen ben. Het is nml zo
druk. Maar wat een interessante merken, een aantal kende
ik al maar had nog niet hun nieuws ervan gezien. Leuk ook
om met zo’n thema te werken. Zijn er nu ook mensen uit de
hotel business hier? Voor hen is het dan ook juist
interessant.’’

I Amsterdam: “Met de kleinere merkjes kan ik wel wat voor
onze media. Echt erg origineel, dank voor de uitnodiging!”

Stijl & Allure: ’’Ik kom graag op jullie events. Ook al moet ik
er uren voor rijden! Altijd goed georganiseerd en
informatief. Ik wil graag de beelden ontvangen.’’

Talkies: “Ik ben veel langer gebleven dan ik had gepland!
Veel te leuk allemaal! Graag spreek ik af voor een verdere
samenwerking.”



PRESS BAG

• PERSINFORMATIE DEELNEMERS

- Persberichten 

- Beeldmateriaal 

• GIFTS NAMENS ALLE DEELNEMERS
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Im Fong Liu / FD Marie Claire Marie ClaireIm Fong Liu / FD
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Eline Prins

eline@prinspr.com

+ 31 6 26 360 460

Mascha Ekkel 

info@leemwonen.nl

+31 6 40 14 76 57

Tot ziens !

WE HAD A BLAST! 
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