
AWARDS

partnership puBlica awards

"premium" partnership 

"gold" partnership

"silver" partnership 

Zaken doen met de overheid: een jarenlange gewoonte of iets waarover u nog 
niet ernstig hebt nagedacht? in beide gevallen willen en kunnen wij u helpen.

ontdek onze drie formules: 



AWARDS

partnership puBlica awards

vÓÓr het event:

  uw steun aan de Publica awards wordt in de 
kijker gezet in een Publi-interview dat in de 
magazines Bouwkroniek en La Chronique 
verschijnt (2 pagina’s)

  uw logo op alle ter promotie van het event in 
de magazines en andere promotiekanalen 

  uw logo op de e-mailings van het event,  
die verstuurd worden naar >35.000 contacten

  uw logo en bedrijf op de website van het event 
op publica-brussels.com, ebp.be, lachronique.
be en bouwkroniek.be (link naar uw website)

  Deelname aan de jury (vóór de ceremonie) om 
de laureaten te selecteren 

het "premium" partnership € 20.000 excl.btw*

de gelegenheid bij uitstek om uw visibiliteit te vergroten, uw zakelijke 
contacten uit te breiden, uw producten en diensten te promoten en  
uw vaardigheden in de verf te zetten als partner van deze awards.

tijdens het event: 

  Uitreiking van een Publica Award met een 
korte toespraak 

  24 uitnodigingen voor de uitreikingsceremonie 
(3 tafels) 

  Uw documentatie of goodies in de 
welcomepacks bestemd voor alle deelnemers 
(op het einde van het event uitgedeeld)

  uw demonstratieruimte tijdens de receptie

  uw logo op alle signalisatie borden 

na het event:

  uw logo op de e-mail ter bedanking van de 
deelnemers 

  de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
Publica Awards logo in uw interne en externe 
communicatie tijdens de duur van het contract 

  deelname aan het debriefingontbijt  

* Prijzen exclusief Btw (21%).



AWARDS

partnership puBlica awards

vÓÓr het event:

   uw steun aan de Publica awards wordt onder de 
aandacht gebracht in een Publi-interview dat in 
de magazines Bouwkroniek en La Chronique zal 
verschijnen (1 pagina) 

   uw logo op de pagina’s ter promotie 
van het event in de magazines en andere 
promotiekanalen

   uw logo op alle e-mailings van het event die 
verstuurd worden (>35.000 contacten)

   uw logo en bedrijf op de website van het event 
op publica-brussels.com, ebp.be, lachronique.
be en bouwkroniek.be (link naar uw website)

het "gold" partnership € 9.500 excl.btw*

een mooie gelegenheid om uw producten en ervaring in de verf  
te zetten, in een uitnodigende context die zakelijke contacten  

in de hand werkt. 

tijdens het event:

   16 uitnodigingen voor de uitreikingsceremonie 
(2 tafels)

   Uw documentatie of goodies in de 
welcomepacks bestemd voor alle deelnemers 
(uitgedeeld na het event)

   uw demonstratieruimte tijdens de receptie

   uw logo op alle singnalisatie borden

na het event:

   uw logo op de e-mail ter bedanking van de 
deelnemers 

   de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
Publica Awards logo in uw interne en externe 
communicatie tijdens de duur van het contract

   deelname aan het debriefingontbijt  

* Prijzen exclusief Btw (21%).
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partnership puBlica awards

   uw logo op communicatie rond het event in de magazines, e-mailings en 
andere promotiekanalen. 

   8 uitnodiging voor de uitreikingsceremonie (1 tafel)

   uw demonstratieruimte tijdens de receptie

het "silver" partnership € 4.500 excl.btw*

wordt acteur van de ceremonie en plaats uw producten in de kijker 
in een uitnodigende en feestelijke context.

individuele deelname  

prijs per tafel (8 pers.)

€ 400 excl.btw*€ 300 excl.btw*

€ 3.000 excl.btw*€ 2.200 excl.btw*

prijs als  
partner

prijs zonder 
partnerschip 

* Prijzen exclusief Btw (21%).




