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MARKETINGSTRATEGIE 

1. INLEIDING

Met oog op de coronacrisis, zoals beschreven in het projectplan, is het voor ons belangrijk om dit digitale 
project verder te ontwikkelen (en daarmee ook onze programmalijn ‘kennisdeling’ verder op te zetten), waardoor 
we onder verschillende omstandigheden toch projecten kunnen blijven aanbieden. Onderdeel daarvan is 
met name de digitale expositie, zodat we deze vorm van exposeren in de toekomst vaker kunnen toepassen. 
Daarmee worden we flexibeler en internationaal minder afhankelijk van fysieke aanwezigheid. Omdat Dutch 
Design Week dit jaar fysiek in een compactere vorm zal plaatsvinden, is onze marketingstrategie er dan ook 
op gericht om digitaal een zo breed mogelijk internationaal netwerk te bereiken voor onze expositie. Dat doen 
we onder andere via eigen kanalen, kanalen van Invertuals en lokale en (inter)nationale relaties bij opleidingen, 
consulaten, kunst- en designinstellingen, enzovoort. 

Het totale project bestaat uit twee belangrijke communicatietrajecten: een eerder traject voor de internationale 
bekendmaking van het project en de werving van deelnemers voor het lesprogramma, én het traject voor het 
aantrekken van publiek voor de expositie. Voor het eerste traject stelden we een promotiepakket samen met 
copy, campagnebeelden en video’s dat wij zelf en ons netwerk breed hebben verspreid. Dit heeft geleid tot de 
deelname van 22 internationale designers. In dit document gaan we hier verder niet meer al te diep op in, maar 
omschrijven we partners en stakeholders, middelen en bereik met betrekking tot de aankomende expositie, 
waar we de aanvraag voor doen. 

2. PARTNERS EN STAKEHOLDERS

Voor de promotie van Dutch Invertuals Academy hebben we samengewerkt met veel regionale en (inter)
nationale partners. We benaderen hen binnenkort ook weer om de resultaten van het programma en de 
expositie onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn er verschillende andere stakeholders en partijen die 
belang kunnen hebben bij de expositie (of bij wie wij belang kunnen hebben). 

  Publiek

-    Pers en designmedia: het belang voor deze doelgroep is met name de content die het oplevert voor 
magazines en blogs. Voor ons zijn zij belangrijke kanalen voor de promotie van het project;

-    Galerieën en musea/curators: via de expositie kunnen zij wereldwijd nieuwe talenten scouten die zij 
in de gaten kunnen houden, waarmee zij (in de toekomst) mogelijk kunnen samenwerken of werk van 
kunnen aankopen. Daarnaast zouden zij geïnteresseerd kunnen zijn in een doorplaatsing van onze fysieke 
expositie of het tonen van de digitale variant;

-    Trendwatchers: de reactie op het thema vanuit internationale designtalenten en de vertaling hiervan naar 
een expositie is voor hen interessant om te analyseren en beschrijven. We hebben hierover onder andere 
contact met LS:NGlobal, een groot trendbureau uit Londen. Zij volgen het programma en gaan over het 
resultaat artikelen schrijven die ze aanbieden aan hun abonnees;

-     Young design professionals: zij zien wat deelname aan Dutch Invertuals Academy kan opleveren en 
kunnen op basis hiervan besluiten om deel te nemen aan een volgende editie; 

-    Designproducenten: zij spotten met name trends tijdens de expositie en doen inspiratie op voor 
de ontwikkeling van nieuwe producten, designs en lijnen. Mogelijk scouten zij ook designers die zij 
interessant vinden om in de toekomst mee samen te werken.

-    Medewerkers van designopleidingen en designorganisaties: zij zien wat je met een ‘post-academy’ kunt 
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bereiken en kunnen inspiratie opdoen voor dergelijke eigen programma’s of een samenwerking met 
Dutch Invertuals (zie Design Academy Eindhoven en Atlanta Design Festival onderstaand);

-    Breed algemeen geïnteresseerd designpubliek: voor hen is het vooral belangrijk dat er aanbod blijft in 
kunst en cultuur, voor inspiratie en ontspanning;

  Bedrijfsleven

-    Deelnemers inspiratieprogramma en diner: sinds vorig jaar is het relatiediner dat we standaard tijdens 
DDW organiseren openbaar en kunnen hiervoor plaatsen worden gereserveerd. Vorig jaar waren dit in 
totaal 120 plekken, maar dat zal dit jaar minder zijn of verspreid over meerdere dagen. Wat opviel is dat 
vooral het creatieve bedrijfsleven hiervan gebruik maakt. Bijvoorbeeld medewerkers van Kvadrat, Gispen, 
de Bijenkorf, etcetera. Voor het programma dit jaar mikken we op eenzelfde doelgroep, voor hen is dit 
programma interessant als netwerk- en inspiratiemoment (zie ook ‘designproducenten’).

-   Curator Squared: zij zijn een belangrijke relatie van ons in de Verenigde Staten. Zij organiseren 
doorlopend exposities in een groot aantal musea, galerieën en presentatieplekken bij kunstscholen en 
universiteiten. Ze tonen vaker werk van ons in hun exposities en sinds 2019 werken we ook in opdracht 
met hen samen aan expositieontwerpen. Zij hebben ons project verspreid onder hun netwerk en zullen 
dat bij de expositie weer doen. Voor hen in dit interessant omdat ze daarmee hun eigen internationale 
connecties tonen, voor ons is het belangrijk omdat zij in de VS goede relaties hebben met onder andere 
musea en galerieën (zie ‘publiek’). 

  Culturele instellingen en ondersteunende organisaties

-   Dutch Design Foundation: zij zijn een van onze belangrijkste partners voor promotie binnen Eindhoven, 
omdat zij een enorm netwerk hebben dat aansluit bij onze gewenste doelgroepen voor publieksbereik. 
Daarnaast zijn we met hen in gesprek over sponsormogelijkheden. Voor hen is onze expositie interessant 
omdat ze hiermee een kwalitatief cultureel project promoten, wat belangrijk is voor het imago van de 
Dutch Design Week. 

-    Atlanta Design Festival (en andere festivals): met ADF waren we in gesprek over het presenteren van een 
expositie tijdens het festival afgelopen juni. Dat is er uiteraard niet van gekomen, maar inmiddels zijn we 
weer met hen in gesprek over een samenwerking volgend jaar. Deze keer over Dutch Invertuals Academy 
en de expositie. Zij zouden het van toegevoegde waarde vinden om een dergelijk inhoudelijk programma 
te kunnen koppelen aan hun festival. Hierover gaan we ook met andere internationale festivalrelaties 
in gesprek, bijvoorbeeld met WantedDesign in New York, een andere partner waarmee we zouden 
samenwerken in 2020. 

-    Digitale festivals: naast het koppelen van een inhoudelijk programma kunnen we met onze exposities 
aansluiten bij digitale festivals, zoals Dezeens’ Virtual Design Festival. Dit levert voor hen goede content 
op en voor ons zijn dit nieuwe plekken waar we onszelf kunnen profileren. 

-    Creatieve / culturele hubs als Kazerne / MU / Pakhuis de Zwijger: met hen willen we in gesprek over een 
uitbreiding van ons kennisprogramma en waar mogelijk een doorplaatsing van onze expositie (Kazerne 
is daarin inmiddels vaste partner). Zoals met ADF kan het voor hen interessant zijn om met ons een 
dergelijke samenwerking aan te gaan, waardoor zij weer nieuwe content hebben om te tonen. 

  Andere maatschappelijke organisaties

-   Design Academy Eindhoven: zij zijn een van onze belangrijkste partners voor promotie binnen Eindhoven, 
omdat zij veel alumni in beeld hebben die zouden kunnen deelnemen aan ons project. Voor alumni zou 
deelname van toegevoegde waarde kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het vergaren van meer kennis, het 
uitbreiden van hun netwerk en presenteren van werk. Daarnaast zijn we met DAE in gesprek over het 
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opzetten van een nieuw post-academy traject. Zij zijn van plan om hun aanbod uit te breiden (inmiddels 
is er ook een vooropleiding gestart), en binnen hun toekomstvisie een programma te ontwikkelen voor 
alumni en het werkveld. Omdat we allebei meer samenwerking zoeken in de stad en wij bezig zijn met dit 
traject, bestaat er een logische connectie. We hebben twee verkennende gesprekken gevoerd en praten 
in september verder over de concrete samenwerking en invulling;

-    Kunst- en designopleidingen Nederland: verschillende opleidingen, waaronder HKU, Willem de Kooning 
en FHK, hebben ons project gecommuniceerd naar hun laatstejaars studenten en alumni; voor hen geldt 
hetzelfde als voor DAE. We benaderen hen ook weer voor de communicatie rondom onze expositie;

-    Kunst- en designopleidingen buitenland: we hebben met name contact met Arizona State University 
(en hun connecties in Sydney, Londen en China), Georgetown University, Parsons, Pratt, Écal en Tokyo 
Institute of Technology. Met hen hebben we een goede band en zij hebben ons programma actief 
uitgezet onder studenten, alumni en (internationale) relaties. We benaderen hen ook weer voor het 
communiceren van onze expositie;

  Overheden

-    Consulaten: we hebben nauw contact met Consulaten in onder andere Japan, New York, Seoul, 
Duitsland, Milaan en Schotland. Zij hebben het programma verspreid via hun kanalen en hebben wanneer 
mogelijk designtalenten uit hun land of regio voorgedragen. Deze samenwerking met Consulaten willen 
we in de komende jaren verder uitbreiden. Dit jaar zat er veel tijdsdruk op het project, waardoor zij niet 
het maximale voor ons konden betekenen. In Japan wilde de ambassade bijvoorbeeld twee talenten 
gesponsord laten deelnemen, maar dit is niet gelukt omdat het voor studenten te kortdag was. Voor 
Consulaten zijn dit soort met programma’s belangrijk voor de verbinding tussen Nederlandse partijen 
met het land waarin zij actief zijn. 

-    Gemeente Eindhoven / regio Brabant: hoewel er natuurlijk veel partijen zijn die hier designprojecten 
uitvoeren, draagt ook onze expositie bij aan het designprofiel van de regio. Omdat het een internationaal 
project is met een bezoekerscomponent, verwachten we dat het project relatief veel aandacht zal krijgen. 

  Andere specifieke partijen

-    Invertuals: zij zijn tutor en/of geven les, ze zijn partner voor productie en communicatie- en 
expositieontwerp, maar ze zijn ook belangrijke communicatiekanalen voor de verspreiding van het 
project. Voor hen is deelname aan dit project van toegevoegde waarde omdat ze hierdoor op een andere 
manier betrokken kunnen zijn bij Dutch Invertuals. In plaats van betalen voor deelname aan een expositie, 
kunnen ze nu onder andere kennis overdragen en krijgen ze een vergoeding voor de uren die ze hiervoor 
maken. De relatie die we met elkaar hebben wordt verder uitgebreid en voor designers van verschillende 
niveaus wordt het hierdoor interessanter om betrokken te zijn bij het collectief. 

3. CAMPAGNE EN MIDDELEN

De communicatiecampagne voor de expositie wordt ontworpen door Raw Color en Edhv en zal een 
doorvertaling zijn van de campagne die we eerder samen met hen hebben ontwikkeld voor de ‘Academy’ zelf.

-  Basis
   Alle uitingen die worden ontwikkeld voor de expositie zijn op basis van het logo dat is ontworpen 

door Edhv, Architects of Identity en campagnebeelden die worden ontworpen door Raw Color. 
Communicatieteksten worden geschreven door Julian Ellerby.

-  Social media
   We zetten social media breed in, maar ons belangrijkste kanaal is Instagram. Hier hebben we ongeveer 

12.000 volgers uit verschillende doelgroepen. Vaak worden onze posts en stories gedeeld of 
doorgeplaatst. Op Facebook maken we een event aan voor de expositie dat we regelmatig delen en 
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promoten via adds. Ook via Linkedin delen we de expositie met onze achterban. 

-  Website Dutch Invertuals
   Op onze eigen website kondigen we de expositie aan via de homepage, projectpagina en nieuwspagina. 

We verwijzen daarbij naar de projectwebsite waar de expositie digitaal kan worden gezien. 

-  Projectwebsite 
   Via de projectwebsite communiceren we over de expositie en tonen we het resultaat van het programma 

in de vorm van een digitale expositie. Deze delen we via al onze andere kanalen. 

-  Nieuwsbrief
   We sturen regelmatig nieuwsbrieven naar ons bestand van 2.000 relaties. Dit relatiebestand bestaat 

onder andere uit pers, musea en galerieën, designbedrijven, medewerkers van designopleidingen, 
algemeen geïnteresseerde volgers. We brengen hen op de hoogte van de expositie en delen met hen de 
digitale versie van de expositie en de persmap.

-  Print
   We produceren ieder jaar een serie ansichtkaarten met daarop het campagnebeeld van de expositie en 

een boekje met begeleidende tekst over de expositie. Omdat er dit jaar minder bezoekers bij de expositie 
in Eindhoven zullen zijn, verlagen we de oplage, maar we verwachten nog steeds dat – zoals ieder jaar – 
de kaarten en boekjes goed worden ontvangen.  

-  Video’s
   We maken enkele campagnevideo’s, zoals ook voor de lesperiode. Deze worden breed ingezet via alle 

kanalen ter aankondiging en promotie van de expositie. 

-    Dutch Design Week
   Als festival biedt Dutch Design Week belangrijke communicatiemogelijkheden. Via hen bereiken we een 

enorm netwerk. Met de digitale versie van de expositie sluiten we aan bij hun digitale event, zodat daar 
gericht meer mensen voor bereiken.  

-  Directe communicatie via relatienetwerk
   Met name Invertuals met hun grote netwerken zijn belangrijk voor de verspreiding van de expositie, 

maar ook de 22 deelnemers uit verschillende landen hebben bij elkaar een enorm internationaal 
bereik. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de relaties die we eerder hebben genoemd bij ‘partners en 
stakeholders’ die onze berichten delen via hun eigen kanalen. 

-  Persmap
   We maken een persmap met daarin campagnebeelden, campagnevideo’s, een link naar de 

projectwebsite en teksten over de expositie en het achterliggende project. De link naar deze map wordt 
gedeeld via onze websites, nieuwsbrieven, persberichten en relaties. 

  Bereik

Via al onze eigen kanalen hebben we een direct communicatiebereik van ongeveer 20.000 relaties. Indirect - 
via ons relatienetwerk, via Invertuals en (pers)berichten die worden gedeeld – schatten we een extra bereik in 
van minimaal 100.000 relaties. Invertuals die verbonden zijn aan de ‘Academy’ als tutor of lecturer hebben vaak 
per persoon al meer dan 10.000 volgers op Instagram, en daarnaast hebben onze andere directe relaties ook 
enorme relatiebestanden voor nieuwsbrieven en social media, zoals Consulaten (bijvoorbeeld Dutch Culture), 
Dutch Design Week en opleidingen. 

Het aantal fysieke bezoekers aan de expositie zal afhangen van de mogelijkheden die er op dat moment zijn, 
maar we gaan uit van een flinke vermindering in bezoekersaantallen. Normaal gezien trekken we zo’n 8.000 
– 10.000 bezoekers per expositie, maar dat zal nu minder zijn, al kunnen we nog niet volledig inschatten wat 
realistisch is. Voor de digitale versie geldt dat we deze – naast eigen kanalen – kunnen aanhaken bij het digitale 
event van de Dutch Design Week. Onder andere daardoor zullen we voor deze versie juist veel meer bezoekers 
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trekken. Maar omdat we dit niet eerder hebben gedaan en het voor de DDW ook de eerste keer is dat er zoveel 
nadruk ligt op digitaal, is een schatting moeilijk te maken. Echter, we zullen in ieder geval ons directe netwerk 
bereiken en naar schatting ook de geschatte 100.000 relaties die we eerder hebben genoemd. Digitaal kunnen 
we dit perfect meten natuurlijk, dus deze statistieken houden we goed bij. 
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