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Als decorateur weet DCRT als geen ander dat je maar één kans krijgt 
om de perfecte indruk te maken tijdens een evenement. Een onder-
scheidend product is daarom minstens zo belangrijk. Met een nieuw 
label zet de decorateur een volgende stap: ‘We hebben naast onze 
vier pijlers onder DCRT Event Decorations & Styling nu ook DCRT Expo 
& Interieurbouw in het leven geroepen, voor kwalitatieve stand- en 
interieurbouw, waarmee we buiten de eventbranche ook de beurzen-
markt aanboren en ons netwerk willen uitbreiden. We kunnen voor 
evenementen waar maatwerk in zit, alles doen. Van de productie maar 
ook het artwork, dtp, de gehele aankleding en styling om uiteindelijk 
te zorgen dat alles klopt op het event zelf. Een compleet (leer)proces 
waarbij we weer andere dingen kunnen doen, ontdekken en andere 
mensen ontmoeten om te kijken of we op grotere beurzen terecht 
kunnen komen. Ik denk dat we onze partijen op deze manier weer wat 
beter kunnen bedienen. We zijn de one-stop-shop geworden voor de 
branche. Je kan met een blank velletje binnenkomen en we gaan sa-
men voor jou de hele productie inkleuren.’

De laatste keer zei je; mensen kennen ons alleen maar van de croco 
lijn. Nu hebben jullie dat weten te overbruggen. Wat is dan de vol-
gende stap? ‘Groeien! Ik denk dat de stap die we hebben genomen, 
door standbouw los te maken van DCRT, dat gaat waarmaken. We 
hebben bewezen dat we meer zijn dan alleen die croco meubellijn. En 
als je kijkt naar onze aanvragen dan komen die steeds meer uit onver-
wachte hoek. Of we eens willen meedenken over een merkactivatie 
concept of alle communicatie uitingen op een congres…Inmiddels 
hebben we al deze expertise in huis, zijn we gegroeid als partner voor 
de klant. En nu willen we continueren. Dat kan ook, want er zit groei in 
onze branche; het mag weer. Het kaf van het koren is gescheiden, en 
alle cowboys zijn weg. Het is een markt die volop in beweging is, ver-
anderd, en steeds belangrijker wordt. Opdrachtgevers worden steeds 
kritischer maar ik denk dat we een bepaalde flair en enthousiasme 
bezitten waardoor klanten veelal lang bij ons blijven. Ze worden van 
begin tot eind begeleid en betrokken bij producties; we gaan samen 
geen uitdaging uit de weg. En we wrikken ze niet in een bepaald jasje; 
wij maken het jasje’, aldus Marthen Bakker van DCRT Event Decorati-
ons & Styling en DCRT Expo & Interieurbouw.

‘We zijn gegroeid als 
partner voor de klant’

DCRT over uitbreiden en het aanboren van een nieuwe markt
Na een innovatieslag met een nieuwe multifunctionele meubellijn en opdrachten voor grote 

merken, heeft DCRT Event Decorations & Styling zich weten te ontpoppen tot een specialist in 

inrichting, styling en standbouw. Twee jaar nadat de decorateur zich opnieuw introduceerde 

aan de zakelijke evenementenbranche zit EventBranche Magazine wederom tegenover Marthen 

Bakker op het kantoor van DCRT in Aalsmeer: ‘We hebben bewezen dat we meer zijn dan die croco 

jongens en de hele styling van een event aankunnen. We zijn écht op een heel ander niveau bezig 

dan we gedaan hebben.’

Een greep uit de
 uiteenlopende 

eventopdrachten van 
DCRT in 2016: 

‘In samenwerking met Event 
Department verzorgden we de C&A 
Najaarspresentatie in de Gashouder. 
Hiervoor creëerden we in de locatie 
de herfst aan het begin van de lente. 

Voor SBS deden we de perspresentatie 
in Koninklijk Theater Carré en werd de 
locatie in één dag tijd verbouwd tot 

een sfeervolle event setting. Met DCRT 
Expo verbouwden en ontwikkelden 

we het Moco Museum in  Amsterdam 
en voor voetbalclub Ajax deden we 

de seizoenstart lunch voor directie en 
belangrijkste sponsoren.’

Kernwoorden voor de trend 
in de eventstyling volgens 

het stylingteam van DCRT in 
2017: 

Rauw, grof, stoer, natuurlijk, warm en een 
tikje industrieel. Kleurentrends zijn frisse 

natuurlijke kleuren als donkergroen, grijs-
blauw, donkerblauw, gecoat zwart en 

warme aarde tinten als terracotta, goud, 
framboos en dieprood.

Terracotta
Aardetinten en terracotta zetten absoluut 

door  in 2017. Terracotta geeft ook op 
events warmte en combineert goed met 

de veel gebruikte kleur op evenement wit. 

Kurk
Ons stylingteam is er al even mee bezig, 

maar daar is hij dan, kurk! Kurk is een 
stijlvol materiaal om bijvoorbeeld een 

loungehoek op een evenement mee aan 
te kleden. Zo kunnen we de sidetables 

van onze Staal-lijn bekleden met kurk en 
loungebanken met een bekleding van 

kurk aanbieden.

Urban Jungle 
Planten zijn al erg hip en trendy in het 

huishouden, maar dit gaan we ook 
meer op evenementen terug zien. 

Planten met opvallende kleurtinten, wit 
en zwarte nuances. Zelf zetten we al 

planten in op evenementen, hangende 
boven de dinertafel en bijvoorbeeld 
als fotowall. Onlangs verzorgden we 

een beursstand met veel groen in een 
mobiele kweekkas.


