
De hierboven vermelde gegevens zijn noodzakelijk om de verwerking van uw aanvraag en de toegang tot onze diensten correct uit te voeren en om informatie te ontvangen rond deze 
diensten. Conform de AVG kan u deze gegevens opvragen, laten wijzigen of schrappen via een mail naar gdpr@bouwkroniek.be. 

Door ondertekening van deze bestelbon, aanvaard ik de Algemene voorwaarden, welke te raadplegen zijn op www.digitalconstructionnight.be.

02 894 29 03   |   Stuur deze bestelbon naar dcn@bouwkroniek.be

DIGITAL CONSTRUCTION Night | 24 OKTOBER 2018 - TOUR & TAXIS

BESTELBON

  Ik aanvaard om informatie te ontvangen  
van onze partners.

FACTURATIEGEGEVENS

Entiteit:  .......................................................................................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................................

Postcode: ........................................ Stad: ....................................................................................................................................

Land: ............................................................................................................................................................................................

Tel: ..........................................................................................GSM:  ..........................................................................................

Ondernemingsnummer: ..............................................................................................................................................................

CONTACTPERSOON

Naam: ..........................................................................................................................................................................................

Voornaam: ...................................................................................................................................................................................

Tel: ..........................................................................................GSM:  ..........................................................................................

E-mail:  .........................................................................................................................................................................................

 PLATINUM sponsorpakket  6.000 EUR excl. btw

 GOLD sponsorpakket 3.000 EUR excl. btw

 SILVER sponsorpakket 1.500 EUR excl. btw

Individuele deelname

 Standhouder of deelnemers aan de wedstrijd 125 EUR excl. btw

 Salonbezoeker of deelnemers aan de avond 175 EUR excl. btw

Datum: ……/……/……

Plaats:  ....................................................................................................

Handtekening en bedrijfsstempel

Ondergetekende aanvaardt de algemene voorwaarden.OPMERKINGEN 



24th

OCT.
2018

TOUR & TAXIS

WWW.DIGITALCONSTRUCTIONNIGHT.BE

ONS SPONSORAANBOD

Bart De Hauwere
Seminar & Event Manager
Tel +32 (0)2 894 56 05
dcn@bouwkroniek.be

www.digitalcontructionnnight.be
+32 (0)2 894 56 05  |  dcn@bouwkroniek.be

Platinum Gold Silver

Uw logo opgenomen in al onze mailingscampagnes   

Uw logo op de officiële website van het event “www.digitalconstructionnight.be”   

Uw logo in de officiële catalogus   

Visuele aanwezigheid in de avondruimte (roll-up, logo op scherm, andere)   

Dedicated  corner (Ruimte van +/-4m² voor tafel, stoelen, …)  

Vertonen van uw logo op groot scherm tijdens de Awarduitreiking  

Publireportage van uw Digital Solution via Facebook, LinkedIn en Twitter 

Uw documentatie en/of goodie uitgedeeld aan elke deelnemer 

Het uitreiken van een Award tijdens de avond 

Advertentie in de catalogus: 1/1 pagina/tête-beche/nl-fr uitgedeeld aan alle 
aanwezigen en alle abonnees van La Chronique en Bouwkroniek



Advertentie in de catalogus: 1/2 pagina/tête-beche/nl-fr uitgedeeld aan alle aanwezigen 
(300 ex.), alle abonnees van La Chronique (8.000 ex.) en Bouwkroniek (12.000 ex.)



Uitnodiging voor de Night 8 4 2

6.000 
EUR

3.000 
EUR

1.500 
EUR

DEELNAME AAN DE AVOND

Individuele deelname

Standhouder of deelnemers aan de wedstrijd 125 EUR excl. BTW 

Salonbezoekers of deelnemers aan de avond 175 EUR excl. BTW 

ONS CONTACTEREN
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