Edubuild Summit
24 oktober 2019
Flanders Expo Gent, hal 3
10u - 18u

Betere gesprekken, meer leads.
Het vernieuwde concept van Edubuild Summit.
1-daags B2B-event voor beslissingsnemers
in onderwijsinfrastructuur.

info@edubuild.com

+32 50 250 170

WAT HOUDT HET IN?

Edubuild, maar dan beter.

Edubuild Summit wordt een 1-daags B2B-event met een uitgebreid seminarieprogramma vol boeiende en actuele topics met gastsprekers op hoog niveau.
Een platform waar u op een ongedwongen manier persoonlijke gesprekken
voert met beslissingsnemers binnen onderwijsinfrastructuur:
bouw, renovatie, inrichting, onderhoud & uitrusting.

Voor exposanten
U voert concrete gesprekken. Op
niveau. Met zij die de beslissingen
nemen.

Voor bezoekers
Gratis toegang voor alle
bezoekers, met gratis lezingen over
actuele topics binnen het domein
‘education’.

Focus op leads verzamelen en
ROI. U scant eenvoudig de badge
van bezoekers. Dit vergemakkelijkt
de opvolging.

Gratis catering met belegde
broodjes en dranken. Voor iedereen.

Showcase uw innovaties op vlak
van onderwijs(infrastructuur). Van
digitale oplossingen tot bouwen,
inrichten en onderhouden.

Catalogus van aanwezige
standhouders. Bezoekers krijgen
achteraf al uw informatie in één
handig overzicht.

Uniform, modern standconcept.
Met een volledig gepersonaliseerde
achterwand, flatscreen en meubilair.
Keuze uit 2 standmodules.

Op één dag tijd krijgen bezoekers
alle informatie om zinvol te
investeren in hun onderwijsstructuur.

Treed in rechtstreeks contact met uw aankopers

VOOR WIE

Wie zal u ontmoeten? Deze bezoekersdoelgroepen worden uitgenodigd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeurs
Architecten
Bouwheren-opdrachtgevers
Preventieadviseurs
Beleidsmakers
Overheden
Aannemers
Steden & gemeenten

•
•
•
•
•
•
•
•

Inrichtende machten
Projectleiders
Stafmedewerkers
Projectontwikkelaars
Bouwadviseurs
Bouwkundig ingenieurs
IT-coördinatoren
…

…en vele andere beslissingsnemers in het domein van
bouwen, renoveren,
onderhouden en inrichten van
het onderwijspatrimonium.

PROFIEL EXPOSANTEN
Gevarieerd aanbod uit diverse vakgebieden:
Bouw- & renovatietechnieken
Gevelbekleding, ruwbouw, dakbedekking, ventilatie, isolatie, vloer- en wandsystemen, groendaken,
akoestiek, schrijnwerk, zonwering, brandveiligheid, omheining, ...
Inrichting & uitrusting
Verlichting, meubilair, verf & decoratie, airco, verwarming, sanitair, hygiëne, speeltoestellen, cleaning,
toegangscontrole, grootkeukens, lockers, sportuitrusting, safety, speelplaatsinrichting, ...
IT-oplossingen
Hardware, software, smartboards, domotica, (web)applicaties, telefonie, audio, video, ...

MEDEWERKING UIT VELE HOEKEN
Edubuild Summit werkt over alle onderwijsnetten heen en werkt samen met oa:
DIKO Vlaams Katholiek Onderwijs, GO! Gemeenschapsonderwijs, Broeders van Liefde,
Stedelijk & Gemeentelijk Onderwijs, Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs,
Volwassenenonderwijs, Privé-onderwijs, PREBES, etc.

WAAROM?

“

“Nog nooit waren de investeringen in scholenbouw zo hoog
en nog nooit werden er zoveel nieuwe scholen
gebouwd, grondig vernieuwd of uitgebreid als in deze
legislatuur.”
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, 26/10/2018

“Groot scholenbouwproject in
Borgerhout: het katholiek onderwijs
werkt aan een capaciteitsuitbreiding
van zijn scholen”

“50 miljoen € subsidies voor
scholenbouw toegekend
door AGIOn tussen juni en
september”
uit: Bouwkroniek, 24 oktober 2018

uit: Bouwkroniek,19 oktober 2018

“20 miljoen € voor
schoolomgevingen: bij
de start van het
nieuwe schooljaar”
uit: Bouwkroniek,
24 oktober 2018

“De KU Leuven wil op campus
Arenberg III in Heverlee een
nieuwbouw van 27.000m²
realiseren”
uit: Bouwkroniek, 24 oktober 2018
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HET CONCEPT

Volledig vernieuwde all-in formule

De nieuwe all-in standformules op Edubuild Summit creëren een open karakter. Dit
werkt zeer uitnodigend naar bezoekers toe. Ook de schuine opstelling van de standen
in de hal zorgt voor meer dynamiek. De eye-catcher binnen dit verhaal is de
personaliseerbare bedrukte achterwand op 4m breedte en 2,5m hoogte.

Ontwerp zelf uw volledige achterwand (4m of 8m)
Deze print op doek wordt u achteraf gratis aangeboden!

Stuur ons uw ontwerp digitaal door, wij
printen die voor u op doek!

HET CONCEPT
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Klik hier voor het
online beursplan >
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deelnameprijzen ex. btw

TWEE MOGELIJKHEDEN

Module A

Module B
*max. 10 beschikbaar

All-inclusive:

All-inclusive:

• Standmodule 16m2 (= 4 x 4m) met
2 open zijden
• Op- en afbouw stand
• Tapijt over de volledige oppervlakte
• Stroomaansluiting in de stand
• Multistopcontact
• Verlichting: 2 spots die uw wand
uitlichten
• Meubilair: 1 hoge tafel + 3 hoge stoelen
• Berging (verwerkt in de tafel)
• Volledig bedrukte achterwand met 		
eigen visual 4 x 2,5m
• Flatscreen 40 inch
• Catering inbegrepen
• Opname in after-event catalogus
• Verzekering & beveiliging
• Wifi

• Standmodule 32m2 (= 8 x 4m) met
2 open zijden
• Op- en afbouw stand
• Tapijt over de volledige oppervlakte
• Stroomaansluiting in de stand
• Multistopcontact
• Verlichting: 4 spots die uw wand
uitlichten
• Meubilair: 2 hoge tafels + 6 hoge stoelen
• Berging (verwerkt in de tafel)
• Volledig bedrukte achterwand met 		
eigen visual 8 x 2,5m
• Flatscreen 40 inch
• Catering inbegrepen
• Opname in after-event catalogus
• Verzekering & beveiliging
• Wifi

€ 2.950

€ 5.250
Optioneel

Leadgeneratie (scan de badge van bezoekers): € 95
Lezing geven in seminarieruimte: € 625

Edubuild Summit

24 oktober 2019 Flanders Expo Gent 10u-18u
info@edubuild.com +32 50 250 170

BENT U ERBIJ?

Reserveer dan meteen uw standruimte. Bezorg onderstaand inschrijvingsformulier
volledig ingevuld op info@edubuild.com of eooghe@omicron-media.be

Uw gegevens
Firma			

.........................................................

BTW nummer

.........................................................

Straat			

........................................................................ Nr ............ Bus ..........

Postcode

............... Gemeente ............................................... Land ..........................

Tel. firma

.............................................

Standverantwoordelijke(n)
Naam / namen

...................................................................

Gsm nr.		

...................................................................

E-mailadres(sen)

...................................................................

Keuze standruimte

(prijzen ex. btw)

Module A = € 2.950
Module B = € 5.250
Voorkeur standnummer: ....................

Opties

Deelnamevoorwaarden
Verklaart deel te nemen aan Edubuild Summit
onder de bepalingen omschreven in de deelnamevoorwaarden en het inschrijvingsformulier,
kent de inhoud, aanvaardt alle reglementen
en betalingsvoorwaarden (ook in geval van
annulatie) en verbindt zich tot naleving hiervan.
Bekijk deelnamevoorwaarden >

Leadscanner = € 95
Lezing geven = € 625
Datum
............/ ............/ ...............

Handtekening

Edubuild Summit
24 oktober 2019
Flanders Expo Gent, hal 3
10u - 18u

