
HERHALING 
WERKT!
Daarom bieden we u flink wat 
mogelijkheden om uw bedrijf of merk 
extra in de kijker te plaatsen tijdens, 
voor én na Wonen. Kies uit deze 16 
promotieacties en bereik duizenden 
(ver)bouwers, zowel on-site als online.

DIGITAAL 
PROMOPAKKET
Vergroot uw online zichtbaarheid en bereik 
met een digitaal promopakket naar keuze.

* Permanent - De kwaliteit van de aangeleverde content wordt gecontroleerd door het Wonen-team.

PREMIUM
BASIC

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

Topic in 1 boost-nieuwsbrief
 ∙ 80.000 kwalitatieve contacten
 ∙ Zet uw actie op Wonen in de kijker
 ∙ Met link naar uw website

Redactioneel artikel
 ∙ Op wonen.eu: 
240.000 views per jaar
165.000 views in jan - feb

 ∙ Op de Wonen-blog*

1 Facebookpost* 
 ∙ 750 volgers
 ∙ Incl. tag en hashtag

Max. 2 partners / maand

Van maart t.e.m. december 

Topic in 1 maandelijkse 
nieuwsbrief

 ∙ 11.800 kwalitatieve contacten
 ∙ Kies zelf in welke maand 
(mrt - dec)

1 Facebookpost* 
 ∙ 750 volgers
 ∙ Incl. tag en hashtag

 

Max. 3 partners / maand

€ 2.250 jan - feb:  € 100
mrt - dec:  € 75

€ 800

SOCIAL MEDIA

Redactioneel artikel
 ∙ Op wonen.eu:  
240.000 views per jaar

 ∙ Op de Wonen-blog*

1 Facebookpost* 
 ∙ 750 volgers
 ∙ Incl. tag en hashtag

Max. 2 partners / maand

ADVERTENTIE OP BACKCOVER 
VAN HET BEURSPLAN
• 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.
• € 2.450 (Wees er snel bij! Slechts 1 cover beschikbaar!)

LOGO OP HET 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 én op het handig mee te nemen 
beursplan dat iedere bezoeker ontvangt aan de ingang.

• € 1.000 (max. 6 exposanten)

LICHTZUILEN
• Zet uw actie op een prominente locatie 

op de beursvloer in de kijker.
• Afmeting: 300 cm hoog x 200 cm breed
• € 1.420 per zuil (2 zijden)
• Incl. productiekost, verlichting en plaatsing

NIEUW

GEEF EEN PRIJS WEG
• Het Wonen-team verstuurt kort na de beurs een enquête 

naar de 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
• De winnaar haalt zelf de prijs op in uw toonzaal
• € 450 (max. 6 exposanten)

NIEUW

LICHTBAKKEN IN DE 
TOILETBLOKKEN
• Zet uw bedrijf in de kijker met uw advertentie op 4 

opvallende lichtbakken verspreid over 2 toiletblokken.
• Afmeting: 195 cm h x 130 cm b
• € 950 per toiletblok
• € 1.750 voor 2 toiletblokken

AFFICHES IN DE 
TOILETBLOKKEN
• Uw advertentie op 30 A4-affiches
• Reclame verspreid over 2 toiletblokken
• U levert de affiches aan, wij hangen ze voor u uit
• € 400 per toiletblok
• € 740 voor 2 toiletblokken

FLYEREN OF SAMPLING
• Flyer of deel staaltjes uit aan de ingang 

van de beurs of op een andere locatie.
• Gedurende 6 dagen of enkele losse dagen
• We kunnen een hostess voor u 

voorzien (prijs op aanvraag)
• Prijs op aanvraag

WEGWIJZENDE 
TAPIJTSTICKERS
• Stippel de route uit naar uw stand 

d.m.v. 5 opvallende tapijtstickers.
• Afmeting: 100 cm breed of te bespreken
• € 1.750 voor 5 stickers
• Incl. productiekost en plaatsing

UNIEKE VISIBILITEIT 
AAN DE INKOM
• Kies voor een vrij in te vullen ruimte aan de 

ingang of op de site van de Nekkerhal.
• Plaats een promowagen of ander buitenmateriaal 
• Of lanceer een ander leuk idee 
• Prijs op aanvraag

BOEK NU  
UW PROMOACTIE! 
CONTACTEER ONS!

wonen@easyfairs.com
28 – 30 januari & 3 – 5 februari 2023
 
Nekkerhal Mechelen
www.wonen.eu

NIEUW

VLAGGEN AAN DE INKOM
• Laat uw vlaggen wapperen aan de inkom van Wonen.
• Mooie zichtbaarheid voor alle bezoekers
• Afmeting: 3m h x 1m b
• € 1.750 voor 10 stuks
• Incl. productiekost en plaatsing

LEDSCHERMEN
• Uw logo, advertentie of promovideo (10 seconden) op een 

opvallend ledscherm op de parking of aan de ingang.
• Zichtbaar voor alle bezoekers
• Max. 3 partners
• € 450

RAAMSTICKER
• Val direct op met uw actie, logo of advertentie 

aan de ingang van Wonen.
• 2 raamstickers op de schuifdeuren
• Afmeting: 86,50 cm b x 191,50 cm h
• Max. 1 partner
• € 1.750 (incl. productiekost en plaatsing)

NIEUW

PROMOKUBUS
• Unieke visibiliteit aan de ingang, passage 

aan ingang bij het binnen- én buitengaan.
• Uw advertentie op grote doeken (245 cm h x 175 cm b)
• € 900 per zijde
• € 2.750 per kubus (4 zijden) 
• Incl. productiekost en plaatsing

Plaats uw bedrijf extra 
in de kijker op Wonen!

GROEPSADVIES IN DE 
INFOSESSIERUIMTE
• Werp op een blik op een actueel topic en deel uw 

expertise met de bezoekers via een informatieve 
adviessessie in de infosessieruimte.

• Wij voorzien alles wat u nodig heeft voor uw presentatie
• Vraag naar onze voorwaarden.
• € 500

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

NIEUW

NIEUW

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

https://www.wonen.eu/wp-content/uploads/sites/99/2021/11/Boost-nieuwsbrief-Wonen.pdf
http://www.wonen.eu/blog
https://www.facebook.com/wonenbeurs
https://www.wonen.eu/wp-content/uploads/sites/99/2021/11/Maandelijkse-nieuwsbrief-Wonen.pdf
https://www.facebook.com/wonenbeurs
http://www.wonen.eu/blog
https://www.facebook.com/wonenbeurs
https://www.facebook.com/wonenbeurs
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