
Van de makers van  WOTH WONDERFUL THINGS MAGAZINE

MAGAZINE VAN DE INTERIEURPROFESSIONALS VAN BNS CRISP

SPECS  (*concept van het cover) 
Showcase.22 (205 x 270 mm)
146 pagina’s binnenwerk + 4 pagina’s cover
Oplage 4.000

MAG 
BOOK

BNS CRISP is de beroepsvereniging van Nederlandse stylisten en blijft 
vooruitkijken. Daarom wordt de tweede editie van het succesvolle 
BNS magazine gemaakt in samenwerking met WOTH STUDIO,  
het team achter WOTH Wonderful Things magazine.

ACTUEEL EN RELEVANT  
Kennis uitwisselen, inspireren, kruisbestuiven en het verder profes-
sionaliseren van het vak zijn belangrijke doelen voor BNS CRISP.  
Dit magazine richt zich op onderwerpen die de toekomst van het 
vakgebied zullen vormgeven:
-       sustainability
-       smart living
-       inspirerende beleving en zintuigen 
-       het groener maken van onze woon-, werk- en leefomgeving
-       en alle online ontwikkelingen op het terrein van interieuradvies.

DOELGROEPEN EN BEREIK  
Behalve voor onze eigen leden, maken we Showcase.22 vooral als 
promotie van het interieur- en stylingvak. Daarom is het magazine 
prikkelend en interessant voor vakgenoten, leveranciers en retail, 
maar ook voor consumenten die zoeken naar mooie merken en inte-
rieurprofessionals in hun regio. 

LANCERINGSTOURNEE 
Het magazine wordt medio maart 2022 gelanceerd.  
Om het magazine aan zoveel mogelijk publiek  
te presenteren organiseren we aansluitend  
samen met onze launching partners een aantal events. 
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R EDACTI EFOR MAT
VISIES

Showcase.22 presenteert denkers en vakgenoten die voorop lopen in ver-
schillende professionele specialismen. Het autodidactische duo Nicema-
kers verovert stormenderhand de internationale hotelwereld. We spreken 
groendecorateurs Florian Seyd en Ueli Signer van The Wunderkammer. 
Anya van de Wetering van Kamer 465 is een vakvrouw, die in de afgelopen 
20 jaar méér dan 70 stagiaires een duwtje gaf naar de beroepspraktijk. 

TRENDS 

Vinden we zowel in de actualiteit als in de geschiedenis van het vak.  
Welke kwaliteiten bepalen de X factor van Instagram accounts? Wat kun-
nen we leren van de etalages van Hermes, De Bijenkorf van Benno Premse-
la, Lernert & Sander voor Selfridges of Piet Paris voor Saks Fifth Avenue? 
Kijk binnen bij Behomm, huizenruil voor spraakmakende creatieven. Hoe 
‘mindful’ is keramiek? Waarom zien veel woningen op Funda eruit als een-
heidsworst? En: Domotica de wereld onder je vingertop. Tapijten: unica en 
betaalbare serica. Boeken die ertoe doen. 
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MAGAZINE VAN DE STYLISTEN EN INTERIEURPROFESSIONALS VAN BNS CRISP

SHOWCASE.22
OVER ONS

BNS CRISP is dé beroepsvereniging voor Nederlandse stylisten 
en interieurprofessionals die werken binnen de domeinen 
interieurstyling particulier en zakelijk, vastgoedstyling, en ook 
groenstyling. Vanaf de oprichting in 2009 groeide BNS uit tot een 
professionele belangenbehartiger voor haar leden. In sommige 
gevallen treedt BNS CRISP ook op als intermediair richting de 
retail en industrie. Steeds meer landelijke ketens zoeken de 
samenwerking met ons netwerk. 

Jaarlijks worden goed bezochte informatieve bijeenkomsten en 
inspirerende events georganiseerd; live én online. Bijblijven in 
het vak is het leidende credo. BNS CRISP heeft ruim 350 leden en 
onze interieurprofessionals zijn in alle regio’s van het land actief.
Dit netwerk is heel aantrekkelijk en waardevol voor leveranciers, 
fabrikanten en retailers die zich  steeds vaker als BNS CRISP part-
ner aanmelden.   

WOTH Wonderful Things Magazine is een vooruitstrevende in-
ternationale titel, in 2016 opgericht door Mary Hessing en Toon 
Lauwen. Als hoofdredacteur voerde Mary Hessing  
achtereenvolgens de scepter over publiekslievelingen Libelle, 
MTC, Eigen Huis & Interieur en Residence.  
WOTH STUDIO maakt creatieve concepten en  
magazine’s voor derden. 
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Oplage 4.000 NL

SALES & PARTNERSHIPS - Arjen van Leeuwen - +31 6 45 21 01 47  - arjen@xmonk.nl - WOTH Studio - Mary Hessing  +31 6 55 72 03 17 mary.hessing@woth.co

LAUNCHING  PARTNERS 
We maken het magazine met een aantal launching partners, dit zijn bedrij-
ven en merken met wie we de inhoud en de visie op het vak delen en betrok-
ken zijn bij de lancering van Showcase.22. 

Partners zijn in het magazine goed zichtbaar in een redactioneel artikel van 
vier pagina’s plus een bijzondere vermelding op de welkompagina.  
 
BNS CRISP organiseert medio maart 2022 samen met deze partners een event 
in hun showroom/locatie rondom de lancering van het magazine.  

BNS CRISP nodigt hiervoor haar leden en relaties uit. Het programma wordt 
in onderling overleg inhoudelijk afgestemd. Partners faciliteren locatie, 
catering en techniek. 
 
EVENT + 2 SPREADS - 4/1  pagina - arrangement €3.000,- 
U krijgt een fraai opgemaakt, rijk geïllustreerd, redactioneel artikel over uw 
merk of bedrijf van vier pagina’s. Invalshoek in overleg met de redactie + 
logo

NB Aanleveren materiaal (HR fotomateriaal en informatie) uiterlijk 7 JAN—2022

15.000M2 inspiratie

ETC DESIGNCENTER HIGH-END COLLECTIES VOOR INTERIEURPROFESSIONALS.

ETC Designcenter in Culemborg is met haar gevarieerde aanbod in high-en interieurcollecties en 
een overdaad aan inspiratie dé plek waar interieurprofessionals zich kunnen laten informeren, inspi-
reren en ontmoeten. 

Kennis uitwisselen, inspireren, kruisbestuiven en het 
professionaliseren van het vak Perchit, corrupta inum 
et audae con reribus quat reserati tem qui omnihil 
laborep taerupt asimet eos erata is voloribusa pa 
volupti int veri accate omnienduntis dicil eserum 
coruntiosam adiscipsunt.
Eliquos quam is ra voluptius eaqui nos alique vero 
te vel magni cor renitem qui offic totatia sitatur? 
Ad quaepel essusam vid et int.Uptat quam, sumqui 
ullautem sin et earionsendia nia dolupiet utatur molor 
sinvelicit viducid quo volorepre aut utaquae. Ut ese 
accuptatetur repuda ditionsed qui doluptatur?
Acere essin nulpa sitis ra volupit omnit pligenime 
quodit laborem sita necusdam sa nonecep ratiam, 

quid eturi voluptatur sequas rendaecat moditiur? Bea-
tusandis eumquiantem is nus enem ent estrum essed 
mi, aut rest, eat. Alia nem quatio exceariorro vel est, 
ut quid quis a dis eos comni dolorerum qui natiostis-
qui blam eniendi ut quasperferum audam nonsequi od 
unt lam as is ducidus. Faces exces int. Musandis estota  

PLATFORM VOOR INTERIEURPROFESSIONAL 
luptatiusa voles dEbitat ma il inis et rehendi assequos 
des arum autem id minusam aciandigeni volendandio 
ere ea core nosam eatiis maxim facculparum sinitam 
et et, quia ant evendam, estinverum volupta tatincto-
tat alique pos susam volo ium reius dolupti onsequa 
tistruntis in commo que lani as dunt ea plita dipsuBis www.etcdesigncenter.com

volestinime nonsero vitiber iscidebis am alitiissit 
vendit ipidesequam que voles doluptas et remodissun-
ti cor molor mo quam nistia sinctat quibus nam ad 
molorro beat.
Editate corectatur, optat aligname sumquidus aut 
odignit fuga. Et fuga. Em erferferunt vitibus nonsern 
atenditaquod est, opturios pa vel ilibus.
Eriatia quam reserchitium voluptatur sum andenti-
bus, soluptae natem faccat.
Bit, sum que si sime nonesed et acerum ideles am 
quate excessimenim que pra sitatumentia id eaquam 
re exerum archit optur, officiam ipid maximendis sus 
in cus.
Ebis remquissin con eost maximporro volupta pla-

boriUga. Nam que maiosania vent eum apicae nos re 
nemolupta siminvelenis que rat laborero to optatur 
aut evendusapel eos assitatetur siti dolorum latur, 
optat que est ditat delibus.

START INTERIEURSEIZOEN
Ommo denihici aliquas eos consequi blatur autatur, 
totati nonsequo modi aut dio. Ferio quost veris dem 
quo odit utemquis volendicita placcumquam dun-
tiorum il is sus.
Gitat. La doluptatur sinimus aessunt.
Molore inctur audamenis et fugit que plibus as 
aliquiae nos quis consequ aepernat iusam qui re 
nonsectotate nonetustotas ma dolo conseris enimpor 

ETC ACADEMY 
epedis dolorere molenim agnimusam net et ent ut ut 
mo dit quiam reperfe rspeliae. Nem volorpo resequo 
elliquaUlluptatemo beatus porrumquam, tem. Ut 
ratiam, amusdam dolor alibus que volor sectium et 
hillect atusapitium ullupti onseque nem facidun tiati-
be rciaecuptat.
Onse quo eos et offictur, si nisitio testem ressum 
assim ut audae iliquam, te officatiosto beatece riorem. 
Nam ape dolor sitatem hit assita dolorio nsequis repe-
dis de am esequi tem eriaecusant modissunto to tem 
que con etur? Rum quuntiatur mod qui non nis con re 
volut quiate sim et es enietur esequam que provid mo 
totas est volut prerionsed minctus audi vendaero te 

eumquo et elliaepta commolentium quam sit es ducil-
latiam volorro il id etus quiam ate dolor sunt volorio 
ius aut explibeaquam laceaquos ut ressunt Net parum 
ea invellorit quia vendae. Uci as dolupta quaturi berio-
ribus re sundam ut aliciisqui re niet, sit rae evellaut 

‘Als je pareltjes zoekt,  
ben je bij ons  
aan het juiste adres.’

E TC
D E S I G N
CENTER
EUROPE
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ADVERTENTIES - 1/1 pagina €999,- 
·      tegen een klein meer-bedrag kunnen we uw advertentie opmaken
·      backpage/achterpagina + 20%
Aanleveren uiterlijk 24 JAN—2022  via order@wothstudio.nl

REDACTIONELE SAMENWERKINGEN

1 SPREAD - 2/1  pagina - redactionele co-op €1499,-
Een fraai opgemaakt redactioneel artikel over uw merk of bedrijf van twee 
pagina’s. Invalshoek in overleg met de redactie + logo 

2 SPREADS - 4/1  pagina - redactionele co-op €2250,- 
Een fraai opgemaakt, rijk geïllustreerd, redactioneel artikel over uw merk 
of bedrijf van vier pagina’s. Invalshoek in overleg met de redactie + logo

Aanleveren materiaal voor samenwerkingen  
(HR fotomateriaal en informatie) uiterlijk 7 JAN—2022
maar natuurlijk liever eerder! 

Dé plek om  
     inspiratie  
       op te doen 

Gordijnen.nl is de online gordijnenspecialist mét een fysieke winkel. Zij bieden klanten een gratis 
opmeet- en inspiratieservice aan huis. 
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Eliquos quam is ra voluptius eaqui nos alique vero 
te vel magni cor renitem qui offic totatia sitatur? 
Ad quaepel essusam vid et int.Uptat quam, sumqui 
ullautem sin et earionsendia nia dolupiet utatur molor 
sinvelicit viducid quo volorepre aut utaquae. Ut ese 
accuptatetur repuda ditionsed qui doluptatur?
Acere essin nulpa sitis ra volupit omnit pligenime 
quodit laborem sita necusdam sa nonecep ratiam, 
quid eturi voluptatur sequas rendaecat moditiur? Bea-
tusandis eumquiantem is nus enem ent estrum essed 
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tat alique pos susam volo ium reius dolupti onsequa 
tistruntis in commo que lani as dunt ea plita dipsuBis 
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