
 UW BEDRIJF
extra in de kijker
op Bouw&reno?

HERHALING WERKT!
Daarom bieden we u flink wat mogelijkheden om uw bedrijf of merk, 
naast uw stand, extra in de kijker te plaatsen tijdens Bouw&reno.  
U heeft keuze uit 15 promotieacties, zowel on site als online,  
om uw naam of actie te herhalen doorheen en rond de beurs.  
Zo kunnen de Bouw&reno-bezoekers niet om uw merk heen!

14 - 22 januari
Antwerp Expo

www.bouwreno.be

DIGITAAL 
PROMOPAKKET
Bereik duizenden (ver)bouwers met  
een digital promopakket naar keuze. 

* Permanent - De kwaliteit van de aangeleverde content wordt gecontroleerd door het Bouw&reno-team.

PREMIUM
BASIC

Van december t.e.m. januari  
(dé piekperiode)

Topic in 1 boost-nieuwsbrief
• 100.000 kwalitatieve  
 contacten
• Zet uw actie op Bouw&reno in  
 de kijker
• Met link naar uw website

Redactioneel artikel
• Op bouwreno.be:    
 340.000 views per jaar 
 215.000 views in dec - jan
• Op Bouw&reno-blog* 

1 Facebookpost* 
• 2.300 volgers
• Incl. tag en hashtag 
 

Max. 3 partners / maand 

 

Van februari t.e.m.  
november

Topic in 1 maandelijkse  
nieuwsbrief
• 11.000 kwalitatieve  
 contacten
• Kies zelf in welke maand   
 (feb - nov) 
 

Redactioneel artikel
• Op bouwreno.be:    
 340.000 views per jaar
• Op Bouw&reno-blog*

1 Facebookpost* 
• 2.300 volgers
• Incl. tag en hashtag

Max. 2 partners / maand 

1 Facebookpost* 
• 2.300 volgers
• Incl. tag en hashtag

1 Instagrampost*
• 280 volgers
• Incl. tag en hashtag 

Max. 2 partners / maand

€ 2.500 dec - jan:  € 150 
feb - nov:  € 100

€ 800

SOCIAL MEDIA

ADVERTEER IN DE TOILETBLOKKEN
 ▸ Laat een ludieke boodschap na in alle toiletblokken
 ▸ Uw advertentie op 74 A4-affiches
 ▸ U levert de affiches aan, wij hangen ze voor u uit
 ▸ € 350 (excl. btw) per toiletblok
 ▸ € 1.750 (excl. btw) voor de 6 blokken

ADVERTENTIE OP BACKCOVER 
VOUWPLAN

 ▸ Uw advertentie op de backcover van het handige beursplan   
 dat iedere bezoeker ontvangt aan de ingang.
 ▸ De vouwkaart met exposantenlijst, beursplan en  

 adviesoverzicht gidst iedere bezoeker doorheen de beurs.
 ▸ Wees er snel bij! Slechts 1 cover beschikbaar!
 ▸ € 3.150 (excl. BTW)

GROTE BACHE AAN DE 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN

 ▸ Méér dan 9 dagen lang 24/24 zichtbaarheid van uw  
 advertentie op een grote bache tussen ingang 1 en 2 van  
 Antwerp Expo aan de drukke Jan Van Rijswijcklaan.
 ▸ Afmetingen: 480 cm b x 320 cm h
 ▸ Max. 1 partner
 ▸ € 3.950 (excl. BTW)
 ▸ Incl. productiekosten

GEEF EEN PRIJS WEG
 ▸ Het Bouw&reno-team stuurt kort na de beurs een enquête   

 naar alle geregistreerde bezoekers om naar hun mening te   
 peilen. Zorgt u  voor de nodige trigger om die in te vullen?
 ▸ Schenk een prijs t.w.v. minimum € 500
 ▸ Winnaar(s) halen zelf hun prijs op in uw toonzaal of op een   

 afgesproken plaats
 ▸ Bezoekers maken kans door één van de prijzen aan te duiden   

 en de schiftingsvraag in te vullen in de enquête
 ▸ Logo, foto en naam van de prijs door u aan te leveren
 ▸ € 450 (excl. BTW)
 ▸ Max. 6 partners

STICKERS OP BUITENDEUREN
 ▸ 9 dagen lang 24/24 zichtbaarheid van uw logo of advertentie   

 vanop de drukke Jan Van Rijswijcklaan
 ▸ Zichtbaar voor alle bezoekers en voorbijgangers
 ▸ 2 deurstickers per partner
 ▸ Afmeting van het raam van de buitendeuren: 87 cm    

 breed x 135 cm hoog
 ▸ Max. 3 partners
 ▸ € 2.450 (excl. BTW)
 ▸ Incl. productiekosten

LICHTZUILEN
 ▸ Promotie op een prominente locatie
 ▸ Uw advertentie op 2 zijden
 ▸ Afmetingen: 300 cm hoog x 200 cm breed
 ▸ € 1.420 (excl. btw) per zuil (2 zijden)
 ▸ Incl. productiekost, verlichting en plaatsing
 ▸ Interesse in alle lichtzuilen? Dan maken we met plezier een   

 offerte op maat.

WEGWIJZENDE VLOERSTICKERS
 ▸ Stippel de route uit naar uw stand d.m.v.  

 5 opvallende vloerstickers 
 ▸ Afmetingen: 115 cm breed (of te bespreken)
 ▸ Opmaak door u aan te leveren
 ▸ € 1.750 (excl. btw) voor 5 stickers
 ▸ Incl. productiekosten

STAND ALONES 
 ▸ Uw advertentie op 5 mooie panelen
 ▸ Uitgestald op 5 prominente locaties
 ▸ Bezoekers spotten u meermaals doorheen de beurs
 ▸ Afmetingen: 150 cm hoog x 75 cm breed
 ▸ € 2.450 (excl. btw) voor 5 stuks

NIEUW

GROTE RAAMSTICKER
 ▸ Geniet van exclusieve zichtbaarheid voor alle bezoekers en   

 voorbijgangers van de drukke Jan Van Rijswijcklaan
 ▸ Uw campagne méér dan 9 dagen lang aan dé ingang van   

 Antwerp Expo
 ▸ Afmeting: 532 cm breed x 237 cm hoog
 ▸ Max. 1 partner
 ▸ Inclusief productiekosten en plaatsing
 ▸ € 3.950 (excl. BTW)

HEEFT U INTERESSE, VRAGEN OF 
ZELF EEN CREATIEF IDEE?
  
CONTACTEER ONS!
info@bouwreno.be

LEDSCHERMEN IN INKOMHAL
 ▸ Maak een goede eerste indruk en wijs de bezoekers de weg   

 naar uw stand.
 ▸ Uw logo, advertentie of bewegend beeld (10 seconden) op  

 een prominente plaats in de inkomhal
 ▸ Zichtbaar voor alle bezoekers
 ▸ € 450 (excl. btw)

LOGO OP BEURSPLAN
 ▸ Licht uw bedrijf uit op het beursplan. In een handomdraai  

 vinden de bezoekers hun weg naar uw stand. 
 ▸ Uw logo prominent vermeld op een grote plattegrond aan  

 de ingang en op de beursvloer én op een handig mee te  
 nemen  beursplan.
 ▸ Iedere bezoeker ontvangt het beursplan aan de ingang
 ▸ € 1.000 (excl. BTW)
 ▸ Max. 5 uitgelichte exposanten per hal

NIEUW

Plaats hier je 
advertentie  

FLYEREN OF SAMPLING
 ▸ Stel uw bedrijf in de kijker, deel staaltjes uit of lanceer een   

 andere leuke actie
 ▸ Aan de ingang van de beurs of op een andere locatie
 ▸ Gedurende 9 dagen of enkel tijdens het weekend
 ▸ We kunnen een hostess voor u voorzien (prijs op aanvraag)
 ▸ Prijs o.t.k.

ADVIES IN DE INFOSESSIERUIMTE
 ▸ Werp op een blik op een actueel topic of op de toekomst van  

 (ver)bouwen en deel uw expertise met de bezoekers via een   
 informatieve adviessessie in de infosessieruimte.
 ▸ Wij voorzien alles wat u nodig heeft om een presentatie te  

 geven. U dient enkel uw presentatie mee te brengen.
 ▸ Vraag naar onze voorwaarden.
 ▸ € 500 (excl. BTW) voor één of meerdere sessies

RECLAME OP INTERACTIEF SCHERM
 ▸ Spring in het oog met een video- of banneradvertentie op  

 de interactieve schermen.
 ▸ Dankzij de interactieve schermen die verspreid staan doorheen  

 de beurs vinden de bezoekers via de exposantenlijst en  
 beursplan hun weg naar uw stand en tientallen adviessessies.
 ▸ € 1.950 (excl. BTW)

NIEUW

VERKOCHT

GESPONSORED CATERINGPUNT
 ▸ Exclusief ‘sponsored by’-cateringpunt waarop uw stand en/  

 of actie in de kijker staat.
 ▸ Aanduiding met logo op het (vouw)plan, en uw advertentie   

 met logo en standnummer op tafelkaarten en servetten.
 ▸ Afmetingen tafelkaart: 91 mm x 210 mm
 ▸ € 5.000 (excl. BTW), incl. productiekosten

NIEUW

VERKOCHT

http://www.bouwreno.be
http://www.facebook.com/bisbeurs
http://www.bouwreno.be/wp-content/uploads/sites/100/2021/10/EM-BOR.pdf
http://www.bouwreno.be
https://www.bouwreno.be/blog/
https://www.facebook.com/bouwreno
https://www.bouwreno.be/wp-content/uploads/sites/100/2021/10/Maandelijkse-nieuwsbrief-BOR.pdf
http://www.bouwreno.be
https://www.bouwreno.be/blog/
https://www.facebook.com/bouwreno
https://www.facebook.com/bouwreno
https://www.instagram.com/bouwreno/
http://www.facebook.com/bouwreno
http://www.instagram.com/bouwreno

	Knop 2: 
	Knop 13: 


