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Onze interieurexperts

Steven Schneider, de hoofdinrichtingsexpert van 
home24, heeft voor elk woonprobleem een oplossing 
en helpt klanten het maximale uit hun woonruimte te 
halen. 

• De als hairstylist opgeleide Steven heeft meer 
dan 20 jaar ervaring als inrichtingsadviseur voor 
bekende meubelmerken.

• Naast zijn werkzaamheden voor home24 is hij 
ook te zien op tv, bijvoorbeeld als jurylid van het 
Duitse klusprogramma ‘Die Einrichter’ (2011) en als 
inrichtingsadviseur bij ‘Austria‘s Next Topmodel’ 
(2017).

• Bij home24 ontwikkelt Dr.Home onder andere 
inrichtingsprojecten voor appartementen, hotels en 
restaurants in heel Europa.

• Steven geeft nu al 7 jaar leiding aan de showrooms 
van home24 en adviseert klanten bij al hun 
interieurwensen.

Deze modeontwerper, kunstwetenschapper en 
illustrator is een allround creatieveling. Haar 
vaardigheden op het gebied van fotografi e, interieur, 
mode, grafi sch design en tekenen combineert ze 
moeiteloos met haar ruime ervaring in e-commerce. 
Het geheim van haar woonconcepten? Balans! Een 
mix van trends, doelgroepvoorkeuren, design en 
gezelligheid kenmerkt haar looks.

• Agnes is geboren in Polen, opgegroeid in Duitsland 
en heeft tussendoor 3 jaar in Frankrijk gewoond.

• Haar creativiteit heeft ze bewezen met 
solotentoonstellingen, fotoshoots, design en 
modeprojecten (bijv. de Fashion Show MBFW 
Berlin).

• Na haar afstuderen was Agnes creative director bij 
haardesigner Christo B. in Lyon.

• In 2012 verhuisde Agnes naar Berlijn, waar ze als 
projectmanager bij Zalando werkte. In 2017 begon 
ze als art director bij home24 en sindsdien is ze 
ook onze trendwatcher.

• Naast dat alles is Agnes ook werkzaam als 
zelfstandig illustrator.

Als interieurexpert in de home24-showroom in 
Stuttgart adviseert Sabine klanten onder andere 
over het inrichten volgens de feng shui-fi losofi e. Ook 
creëert ze complete interieurconcepten en geeft ze 
regelmatig workshops.  

• Sabine werkt al meer dan 20 jaar als 
binnenhuisarchitect en heeft zich een paar jaar 
geleden gespecialiseerd in de leer van feng shui.

• Sabine versteht es, individuelle Wohnträume ze 
oosterse fi losofi e precies te werk gaat, legt Sabine 
in regelmatig plaatsvindende workshops uit.

• Sabine kan mede hierdoor als geen ander de 
persoonlijke woonwensen van klanten laten 
uitkomen.
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