




Over ons
MIES PR is een exclusief PR bureau voor de interieurbranche. 
Wij vervullen de rol van intermediair tussen onze klanten en 
de media. We zetten elk gewenst middel in, van persbericht tot 
event, van productpresentatie tot persreis alsook mediaplanning 
en -inkoop; alles om een warme relatie tussen onze 
interieurmerken en de media te creëren.

Trots! 
Wij werken gedreven en nauw samen met 
prachtige, nationale en internationale 
interieur- en designmerken. We hebben 
waardevolle contacten met de media en 
relevante influencers. Met onze PR kennis 
& knowhow publiceren we impactvolle 
verhalen en organiseren we sprankelende 
events, waardoor onze merken het podium 
krijgen dat ze verdienen.

MIES PR



Waar staat MIES PR 
om bekend? 
Wij geloven in authentieke verhalen 
en brengen deze onder de aandacht 
op de juiste manier, op het juiste 
moment, bij het juiste medium met 
als doel het creëren van waardevolle 
Free Publicity. Wij beoefenen marketing 
PR met enthousiasme en creativiteit 
en vinden meedenken, inhoud en 
samen bouwen belangrijk.

Waarden 
Kennis, no-nonsense, bevlogenheid, 
persoonlijk contact, flexibiliteit, 
snelheid & plezier!







Public Relations
• Marketing PR B2B & B2C
• Consultancy, strategie & uitvoering
• Persberichten, persinformatie, 

trendberichten & interviews
• Product- & merklanceringen
• Influencer marketing
• Perspresentaties, persevents & persreizen
• Redactiemeetings 
• Contacten leggen & onderhouden met 

pers & relevante relaties
• Bijhouden van & inspelen op 

redactionele planningen 
• Opvolging persaanvragen 
• Copywriting NL & vertalingen ENG/DE-NL
• Productplacement & sponsoring 
• Beursondersteuning
• Partnerships media
• Rapportage output

Diensten



Digitale communicatie
• E-nieuwsbrieven
• Advertorials & sponsored story
• Blogs & websiteteksten
• Strategie & creatie van social media kanalen
• Social media beheer (planning, creatie & posts)
• Ondersteunende SEO & SEA

Mediaplanning
• Mediaplanning
• Media inkoop
• Online & offline



persreizen // fabrieksbezoeken // persevents // perspresentaties // redactiemeetings //  
masterclasses 

Evenementen
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Referenties

Geberit

Geesa

Little Greene

Paint & Paper Library

Tiger

Sealskin

Alape

Kardol

VME

Sphinx

Dornbracht

Trendhopper

Neptune

Quooker

ETC design center Europe

Werk aan de Muur

Milovito

Tortu



In de pers

Vogue Living Eigen Huis & Interieur / Feeling Wonen



In de pers

Villa d’Arte Eigen Huis & Interieur Residence



In de pers

Residence

ELLE Decoration

Wonen Landelijke Stijl

Seasons



In de pers

Vogue Living Residence



In de pers

SGA NRC Eigen Huis & Interieur

Bekijk hier meer publicatie

https://www.miespr.nl/category/publicaties/


Samenwerkingen - Interieurarchitect

Judith van Mourik



Samenwerkingen – influencers/bloggers

InterioratorLiesbeth Rasker Your Little Black Book



Samenwerkingen – Influencers/bloggers

Interiorator Monique van der Reijden



Leuk als je contact opneemt!

Website: www.miespr.nl
Email: info@miespr.nl

Michelle de Ruiter: +31 (0)6 457 404 65
Wendy de Graaff: +31 (0)6 152 988 36
Pam Welgraven: +31 (0)6 189 763 24

Contact

/PRbureauMIES /MIESPRbureau

@MIES_PR /MIESPR

http://www.miespr.nl/
mailto:info@miespr.nl
https://www.facebook.com/prbureaumies/
MIESPRbureau
https://www.instagram.com/mies_pr/
https://nl.pinterest.com/miespr/
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