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vtwonen weer verliefd op je huis! 



In vtwonen ‘weer verliefd op je huis’ gaan vtwonen stylisten Fietje Bruijn, Marianne Luning, 

Frans Uyterlinde en Eva van de Ven samen met Kees Tol de uitdaging aan om bewoners  

weer verliefd te laten worden op hun eigen huis. De liefde voor hun huis is bekoeld, omdat  

de woonsmaken van het stel behoorlijk uit elkaar liggen. Samen komen ze er maar niet uit. 

Daar brengt het vtwonen team verandering in.

 

In elke aflevering kijkt de vtwonen-stylist met een frisse blik naar de woning. En zorgt er samen 

met Kees voor dat de verschillende woonstijlen weer op een lijn komen. Ook dit seizoen gaat 

vtwonen weer verder dan de woonkamer. Ook de keuken wordt uitgebreid in het licht gezet en  

is ATAG daarbij de partner van vtwonen. 

‘Weer verliefd op je huis’ is vanaf 23 februari iedere zondagavond te zien om 19.30 uur op SBS6.

vtwonen weer verliefd op je huis

Kees Tol met Fietje Bruijn,  

Marianne Luning, Frans Uyterlinde  

en Eva van de Ven

De vtwonen stylisten



Beschrijving campagne

Omschrijving van de deelname



ATAG we love to cook 
en vtwonen weer verliefd op je huis

De naam ATAG wordt ondertekend met deze zin We love to cook. Ons assortiment richt zich volledig  

op de keuken. Daarmee zijn we een echt kookmerk. Alles bij ATAG draait om koken, in de breedste zin  

van het woord. Van stoomovens tot koelkasten en van inductiekookplaten tot afzuigkappen. Maar aan de 

zin ligt ook een emotionele betekenis ten grondslag. We love to cook gaat over passie. Passie voor koken 

en passie voor kwaliteit. 

Tijdens onze samenwerking met ‘vtwonen weer verliefd op je huis’ in het najaar van 2019 hebben we veel 

positieve reacties van dealers én consumenten ontvangen. En mede doordat de keuken de laatste jaren 

steeds meer een centraal onderdeel is geworden van de leefruimte in huis én een goede keuken waarin je 

de lekkerste gerechten kunt bereiden heel belangrijk is voor het ‘weer verliefd’ zijn op je huis. Hebben we 

besloten de samenwerking met vtwonen weer verliefd op je huis dit jaar te continueren. Hiermee geven 

ATAG en vtwonen de kijker inspiratie over hoe je je keuken kunt inrichten om helemaal uit de voeten te 

kunnen binnen jouw kookkunsten. 

 

Doel campagne
Vergroten van de naamsbekendheid van ATAG

 
Kernboodschap
ATAG en VT Wonen staan beide voor kwaliteit en het goede leven. Naast een lekker huis, mag een prettige 

keuken met goede apparatuur daarbij niet ontbreken.

 
Focus producten
3 in 1 oven

XXL vaatwasser

Matrix Black Steel

https://www.atag.nl/3in1oven
https://www.atag.nl/collectie/producten/000000000000729129_0001
https://www.atag.nl/collectie/black-steel


Communicatiemiddelen



Social Media 

ATAG zal via haar bestaande social media kanalen berichten plaatsen passend bij de campagne. 

Deze zijn niet te downloaden maar deelbaar binnen uw eigen social media kanaal. 

Hou hiervoor #atag in de gaten! 

Volg ons op:

Facebook - @ATAGNL

Instagram - @atag.welovetocook

Linkedin - @atagbenelux

https://www.facebook.com/atagnl
https://www.instagram.com/atag.welovetocook/
https://www.linkedin.com/company/atagbenelux


vtwonen hartje sticker

• Vorig jaar heeft u speciale vtwonen hartje stickers ontvangen. 

Deze kunt u wederom gebruiken en plakken op de ATAG 

apparaten in uw showroom die in de uitzending van het  

vtwonen TV programma aan bod komen. 

• Hoewel het hartje-logo van vtwonen is gewijzigd kunt u nog  

wel gebruik maken van de sticker die u al heeft.

• Deze sticker is eenvoudig te bevestigen op de apparaten  

en kan tevens heel gemakkelijk zonder sporen na te laten  

worden verwijderd.

• Uw ATAG accountmanager heeft reservestickers mocht u tekort 

komen en kan u tevens helpen de sticker op het juiste apparaat  

te plakken.

• Drie dagen voor de nieuwe uitzending ontvangt u  

een herinneringsmail.

 



Beschrijving campagne

Onderdelen samenwerking 



Aflevering 1, zondag 23 februari, 19:30, Den Bosch

Aflevering 4, zondag 15 maart, 19:30, Krommenie

Aflevering 7, zondag 5 april, 19:30, Alblasserdam

Uitzendingen vtwonen  
weer verliefd op je huis:

Seizoen 12 vtwonen weer verliefd op je huis betreft in het voorjaar 8 afleveringen.

Uitzending van vtwonen weer verliefd op je huis wordt uitgezonden op zondagavond  

om 19.30 uur op SBS6. 

In seizoen 12 worden geen compleet nieuwe keukens geplaatst. In de drie uitzendingen 

waarin ATAG aan bod komt, betreft het enkel de renovatie van de bestaande keuken. 

Gedurende de 8 weken dat het tv programma vtwonen weer verliefd op je huis wordt 

uitgezonden, heeft ATAG tijdens een van de reclameblokken een exclusief billboard met 

ATAG we love to cook op SBS6. 

Tevens wordt het programma herhaald op woensdag op SBS6 en op zaterdag op Net5.

Activatiepromo
Kijkers van het TV programma maken kans op het winnen van een kookworkshop voor 

twee personen in De Kookfabriek.



Overzicht apparatuur

Aflevering 1, zondag 23 februari, 19:30, Den Bosch

Typenummer Afbeelding Beschrijving

HG7592EBA
Gaskookplaat 5 pitten. 
Grafiet zwart

CSX4692D
3 in 1 oven 
Matrix Grafiet zwart

WD1692D
Warmhoudlade 
Grafiet zwart

CU1050SMR  Plafond afzuigkap

VA8017SRT XXL vaatwasser

HF4003 PlasmaMade filter



Overzicht apparatuur

Aflevering 4, zondag 15 maart, 19:30, Krommenie

Typenummer Afbeelding Beschrijving

HG8571MBA
Gaskookplaat met Fusion 
Vulcano wokbrander

CSX46121D
3 in 1 oven 
Matrix Black Steel

WD1612D
Warmhoudlade 
Black Steel

MK1192P  
Design eenhendel 
mengkraan, grafiet



Overzicht apparatuur

Aflevering 7, zondag 5 april, 19:30, Alblasserdam

Typenummer Afbeelding Beschrijving

HI06471EV
Inductiekookplaat, 
1 bridgezone, 60 cm

CSX4611D 3 in 1 oven, Matrix RVS

WS60211IM Afzuigkap, 60 cm, RVS

VA7016SRT  Vaatwasser



Samenwerking - Sfeerfotografie 

Van iedere aflevering worden foto’s gemaakt. Deze mag ATAG gebruiken. Dus na iedere 

aflevering kunt u de foto’s downloaden plus ook de uitzending van het programma.  

Dit kunt u tonen op uw video- dan wel narrowcasting schermen en op uw website.

Op een speciale actiepagina op atag.nl worden deze foto’s eveneens getoond.

https://www.atag.nl/


Samenwerking - Magazine

In het voorjaar plaatsen we wederom advertenties in het magazine vtwonen. De edities waarin we 

adverteren staan nog niet vast, maar we houden u hiervan op de hoogte. 

Daarnaast plaatsen we in de advertentie in de nieuwe special vtwonen verbouwen. 

Deze special verschijnt eenmalig in 2020 en wel op 15 mei en heeft een bewaarfunctie.



Samenwerking - Online advertising

Gedurende de periode 23 februari – 12 april staat er een banner (Rectangle) van ATAG 

We love to cook op de verschillende websites van Sanoma, bijvoorbeeld; vtwonen, 

ariadneathome, eigenhuisentuin.

En worden we via de partnerpagina op vtwonen.nl vermeld.

 

 

Tevens wordt na afloop van iedere aflevering een nieuwsbrief verstuurd naar de  

350.000 abonnees van de vtwonen nieuwsbrief. Ook hierin wordt ATAG vermeld.

https://www.vtwonen.nl/tv/


Laten we er samen weer een mooie actie van maken!

Met vragen kunt u terecht bij uw accountmanager of onze verkoopbinnendienst via het volgende  

telefoonnummer 026 - 882 1492. 

Alle informatie kunt u downloaden via ons Dealer Portal

www.atagbenelux.com

http://www.atagbenelux.com

