
DINSDAG 30 APRIL 2019 – BRUSSEL

Ontmoet in eigen persoon de publieke 
sector en verhoog uw kansen om 
overheidsopdrachten te winnen

6de editie 20 sprekers
100 deelnemers 
verwacht

4 zalen
1 dag 
conferentie

Organized by

EEN EVENT VAN



BEREIK UW ZAKELIJKE DOELEN 

De deelnemers zijn aankopers, juristen en adviseurs die een beslissende rol 
spelen bij het toekennen van overheidsopdrachten.

±100  
DEELNEMERS

Projectleiders

10%

Hoofd juridische dienst

20%

Beslissingsnemers -
Directeurs

15%

Adviseurs - Experts

17%

Aankopers
Technische dienst

32%

Architecten

6%

Een hoge ROI 
verzekerd

Wij helpen u uw zakelijke 
doelen te bereiken.

Bereik het publiek 
waarnaar u op 

zoek bent
Werk samen met  
een vertrouwde 
business partner

Meer dan 10 jaar ervaring 
in overheidsopdrachten en 

netwerkmomenten.

Krig ondersteuning 
op maat

Ons team helpt u 
succesvol.



Als partner krijgt u uitgebreide zichtbaarheid in de communicatiecampagne  
en bij uw doelgroep op het event.

PACKAGES

Afhankelijk van uw 
behoeften, ontwikkelen we 
een optimaal plan dat is 
afgestemd op uw doelen.

Construction Day Package Package Package

ROI Main 
Partner  Co Partner  Business +

Core benefits
Sectoriële exclusiviteit

Logo in de volledige print campagne 

Corporate info met link op website

Communicate with your Target Group
Artikel in digitale nieuwsbrief

Roterende banner op page events + opleidingen

Showcase Your Brand
Standruimte (9m2) op een strategische plaats

Logovermelding aan en in elke conferentieruimte

Uw bedrijfsfilm op het scherm in elke conferentieruimte

Uw brochure in de presentatiemap - uitgedeeld aan elke deelnemer

Roll ups op een strategische plaats 3 1

Networking
Toegangstickets 2 1 1

 € 6.000,00  € 3.500,00  € 3.000,00 



OPTIES PACKAGES

Package Package Package

Main 
Partner  Co Partner  Business +

Extra betalende opties

Publiciteit
Publiciteit in Bouwkroniek / La Chronique aan gereduceerd tarief

Mogelijkheid om een gadget uit te delen.

° pennen

° notebook

Networking
Sponsoren van een networkingmoment 

Organiseren van een lunchmeeting / rondetafelgesprek met uw doelgroep

UW CONTACT

Jolanda van Beek
Partnerships Events

   +32 (0)478 25 77 93

  jvbe@ebp.be 


