
 
 
 

Persbericht  

 

De webshop voor Belgisch design is on-line  

Design we love is now available on-line...  

www.thewhitehotelselection.com  

 

Deze nieuwe webstek zal u ongetwijfeld niet onverschillig laten. Aan elkeen 

om er zijn favoriete ‘belgian touch’ voor zijn eigen interieur op de kop te 

tikken. Thewhitehotelselection biedt een selectie van Belgische design 

producten met wereldwijde leverdienst. Na de Verenigde Staten, verschijnt 

deze insperience trend nu ook in Europa: de inspiratie voor het eigen 

interieur wordt gevoed door de niche-belevenis in luxe en designhotels.  

 
DesignArenas en Pro Materia gaan deze uitdaging aan samen met het whitehotel in 
Brussel... een te volgen verhaal voor designers en het hotelmilieu.  
 
Een exclusieve selectie uit het werk van Belgische designers  

 
DesignArenas, Pro Materia en Thewhitehotel hebben de 
thewhitehotelselection.com, als een on-line winkel gelanceerd sinds december 
2007. Een exclusieve selectie van Belgische creaties en design merken die in het 
whitehotel aanwezig zijn, verschijnen op het scherm. De indeling in verschillende 
universa is duidelijk en overzichtelijk: de decoratie, het tafelgebeuren, de verlichting, 
de woonruimte en het bed & baduniversum die de ‘intieme’ en gewaardeerde 
dimensies van een luxehotel oproepen.  
 
Thewhitehotelselection.com maakt via deze on-line shop de originele en 
kwaliteitsproducten afkomstig uit de wereld van luxe en designhotels bereikbaar en 
vormt een bondgenoot voor een gepersonaliseerde kwaliteits-service aan de 
hotelgasten en alle andere internet shoppers, maar eveneens voor alle amateurs van 
gesigneerde stukken van internationaal gerenommeerde ontwerpers en hun 
uitgevers. Met Pro Materia voegt DesignArenas de daad bij het woord om hotelluxe 
en design(ers) in de huiskamer te brengen en dit op een zeer toegankelijke een 
directe manier.  
Elke gast van Thewhitehotel ontvangt bij zijn aankomst de postkaart die verwijst 
naar deze unieke e-boutique, met deze humoristische verwijzing: 
 
‘If you love Belgian design as much as we do, you will obviously want to 

take some home with you‘. An old Belgian saying 

 
Onder de ontwerpers en uitgevers aanwezig op 

www.Thewhitehotelselection.com met hun producten voor on-line verkoop 

bevinden zich Leo Aerts, Thierry Bataille, Michaël Bihain, l’Atelier 

Blink/collectie Oh! Shocking, Big Game/Elric Petit, Pascal Koch, Charlotte 

Lancelot, Driade/Xavier Lust, Extremis/Dirk Wynants, Jacques Tilman, 

Vlaemsch ()/Casimir, Francine Van der Biest, Vange/Charles Kaisin, 

Umbrosa/Rimbou, SOME/Beach Buddy  …  

 

 



 
 

Thewhitehotel/Pro Materia  

 
Zich profilerend als de eerste on-line hotel-boutique die onze Belgische 

designers en hun uitgevende merken op een actieve manier promoot, heeft 
thewhitehotel al zijn eigenheid als permanente etalage van de eigentijdse creativiteit 
eerder ten toon gespreid. Als lid van Exclusive Hotels of the World, biedt 
thewhitehotel een nieuwe ‘urban experience’ aan zijn gasten; zakenmensen en 
toeristen. Gewaardeerd voor zijn ‘tendens’ karakter en zijn ligging in het hart van de 
Louizawijk , heeft thewhitehotel de opdracht om een aantal actieve Belgische 
ontwerpers in het hotel onder te brengen toevertrouwt aan Pro Materia. Sinds 
november 2006 is dit hotel, dankzij zijn inrichting (A2M Sebastian Moreno/Michel 
Penneman) en de Belgian Designers Rooms (Pro Materia, customisatie van de 
kamers en de lobby door Belgische designers), een unieke setting en ‘the place to 
be’ voor hippe events in de hoofdstad (Designr.rdv, cash&carry event dat door Pro 
Materia in het kader van Design September wordt georganiseerd, Plastic...).  
 
DesignArenas, online shopping service 

 
Net zoals in de postorder markt, heeft het aanbod in de sector van de eigentijdse 
interieurdecoratie zich via e-Commerce verder ontwikkeld. Deze tendens gaat samen 
met de stijging van het aantal gasten en verblijven in luxehotels.  
Thuis of tijdens hun ‘city trips’, zoeken deze klanten originele kwaliteitsproducten die 
met hun smaak en verwachtingen overeenstemmen: binnenhuisdecoratie en 
accessoires, schoonheidsproducten, kunst,... DesignArenas biedt deze unieke 
shopping service aan in zes talen vanop zijn website; dit laat de hotelgasten toe de 
producten waarvan ze genoten hebben tijdens hun verblijf aan te schaffen. Deze 
artikelen zijn vaak moeilijk te vinden bij de traditionele handelaars. Door deze dienst 
aan te bieden aan de hotelgasten, wordt hun hotelervaring verlengd buiten de muren 
van het hotel … en in de huiskamer gebracht.  
 
Info/contacten thewhitehotelselection.com  

 
>Pers & Communicatie, aanvraag foto’s  

Pro Materia, T. + 32 (0)2 768 25 10  
Klara Vanderhenst, Assistente 
klara@promateria.be, www.promateria.be   
 

>Interviews  

DesignArenas  

Dominique D’Heedene, Managing partner - T. + 32 (0)478 52 48 50 ddh@designarenas.com, 
www.designarenas.com   
Pro Materia/Belgian Designers Rooms@thewhitehotel + Designr.rdv  

Lise Coirier, Directrice,  Guillaume Bokiau, Art direction www.thewhitehotel.be & 
www.thewhitehotelselection.com  
+ 32 (0)2 768 25 10 info@promateria.be,, www.promateria.be   
Thewhitehotel  
Jean-Michel André, Manager - T. + 32 (0)2 644 29 29  
info@thewhitehotel.be, www.thewhitehotel.be   
 
Brussel, 29/2/2008 

 


