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DIGITAL CONTRUCTION NIGHT
De digitalisering van de bouwsector voltrekt zich in een ijltempo. Deze 
onvermijdelijke digitale transformatie brengt niet alleen een ingrijpende 
omschakeling in het ganse bouwproces teweeg, maar opent ook schitterende 
kansen voor vakmensen die vanaf het begin op deze digitale trein springen.

In deze vruchtbare voedingsbodem organiseren de bouwweekbladen Bouwkroniek 
en La Chronique de “Digital Construction Night”. Dit event, aangekondigd als 
apotheose van de eerste dag van de beurs “Digital Construction Brussels”, 
vormt een gedroomde gelegenheid voor de aanwezigen om hun netwerk te 
versterken, hun ervaringen met elkaar te delen en zich te laten inspireren door de 
deelnemende projecten aan deze wedstrijd. 

Tijdens dit netwerkevent, onderverdeeld in een prijsuitreiking en een walking 
dinner, huldigen Bouwkroniek en La Chronique  de actoren van de digitale 
evolutie in de bouwsector via twee categorieën;

AGENDA

ONZE COMMUNICATIE  

Award for the Best Digital 
Construction Solution

Award for the Digital 
Construction Genius of the Year

MEDIAPLAN
3 maanden Digital & Print 

campagnes (Advertising, Web, 
Banners, Newsletters)

SOCIALE NETWERKEN
Facebook-, LinkedIn-  
& Twitter campagne
(> 1.000 followers)

PERSRELATIES
Artikels in Bouwkroniek
Artikels in La Chronique
Berichtgeving overgenomen door
andere mediapartners

E-MAILING
Communicatieplan over 3 maanden

(mailings > 50.000 contacten)
Doelgroep administraties

Doelgroep privé-sector

VOOR NA
  Preselectie van de projecten

  Deliberatie van de jury

 Oproep voor GENIUS-kandidaten

  Online voting

  Bekendmaking van  
alle laureaten in onze media

  e-mailing naar al onze DB’s  
met de voorstelling van de laureaten

  Bekendmaking van het palmares en 
foto’s van de Digital Construction Night

  Salon

  Prijsuitreiking

  Netwerkavond
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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



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 
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