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Bouwroute,dé opendeurdag
voor bouwbedrijven
Waarom een Bouwroute?

Samen met collega’s

Tijdens de Bouwroute zetten honderden bouw-

Hoe meer deelnemers in de buurt, hoe meer we van

ondernemers de deuren open in Vlaanderen. De

een route kunnen spreken. De Bouwroute gaat in 2023

ideale moment voor particulieren om op één dag

volop voor allerlei lokale routes doorheen Vlaanderen.

verschillende bouwbedrijven te ontdekken.
Werk samen met collega’s en creëer routes in uw
Daarnaast de ideale gelegenheid voor u als

bedrijf. Een goed voorbeeld van voorgaande jaren

ondernemer om uw showroom, project, atelier,

was bijvoorbeeld een schrijnwerker, elektricien,

magazijn of diensten te tonen. Tonen aan wie?

loodgieter en een tuinaannemer die in hetzelfde

Aan potentiële en vaste klanten, leveranciers,

gebouw een standje plaatsten. Win-win voor alle

collega’s, werkzoekenden, stagiairs, scholen,

partijen want de leads van uw collega komen warm

familie en buren. We brengen ze op zondag

naar u en de bezoeker krijgt meerdere bedrijven te

26 maart 2023 samen op de been en laten ze

zien op dezelfde locatie.

kennismaken met uw bouwbedrijf.
Toont u graag uw eigen locatie? Tof! Creëer dan
Uw bouwbedrijf volop in de kijker!

routes in de buurt. Spreek collega’s aan om de hoek of

Dat is het doel. Uw bedrijf staat centraal! We

de buurman in hetzelfde bedrijventerrein om deel te

communiceren samen volop uw deelname. U

nemen aan de Bouwroute. Samen kunnen we meer!

schrijft uw contacten en omgeving aan en de
Bouwroute schakelt sociale media in met lokale

De Bouwroute ondersteunt volop de lokale routes.

campagnes en pusht uw deelname bij het grote

Meer deelnemers in de buurt = meer lokale

publiek. Samen maken we er een succes van.

communicatieacties.
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Doe ook mee!

What’s in it for me?

Toon uzelf op zondag 26 maart. U organiseert

»

Geniet mee van de nationale campagne.

zelf uw opendeurdag en we communiceren

»

Communicatiepakket met posters, flyers,
autostickers, online beelden, …

samen uw deelname aan het grote, maar lokale,
publiek. Vanuit de Bouwroute krijgt u logistieke

»

Stel uw vragen en laat u begeleiden.

ondersteuning, hulp met de organisatie en een
hele hoop communicatie in return!

Uw persoonlijk Bouwroutecontact.

»

Zet vacatures en stageplaatsen in de kijker.

»

Ontvang al uw stakeholders: potentiële en vaste
klanten, buren, leveranciers, collega’s, familie, …

Zelf geen showroom, kantoor of atelier? Geen
probleem. U kan ook een project of kijkwoning

»

Koppel acties en promoties aan dit event.

openstellen. Of wij zorgen voor tijdelijk onderdak

»

Werk samen met collega’s en creëer
nog meer beleving en opkomst.

bij een collega in de buurt. Samen zetten we zo
uw bedrijf in de kijker.

»

Eén week voordien vindt Batibouw plaats.

»

Maak deel uit van de grootste opendeurdag
voor bouwprofessionals.
De Bouwroute verdeelt drie keer 1.000 euro

Heel Vlaanderen ademt dan de bouwsector en

onder de bezoekers via een wedstrijd, te

consumenten doen heel wat inspiratie op. Ideaal

spenderen bij de deelnemende bedrijven

om dan nadien lokaal contracten af te sluiten bij
de leverancier en bouwprofessional om de hoek.

»

De Bouwroute lanceert een wedstrijd en
genereert hiervoor leads voor u.

Beleving & fun

Wie organiseert?

De bouw is een visuele stiel en een actieve sector.

De organisatie van Bouwroute is in handen van Bouw-

Laat uw bezoekers beleven wie u bent en wat u

unie vzw ism UNIZO en Nelectra. Bouwunie is de unie

doet. Toon uw producten en diensten, organiseer

van het Vlaamse kmo-bouwbedrijf en organiseert

rondleidingen en demo’s, laat ze zelf voelen en

jaarlijks tal van activiteiten en evenementen.

testen, geef ze een blik achter de schermen. Zo
ervaren ze het beste uw bedrijf.

Praktische info
Datum: 26 maart 2023

Maak een activiteit van het bezoek aan uw

Tijd: 10u tot 18u

bedrijf. Springkasteel voor de kinderen, drankje

Prijs: » 800 euro excl. btw voor leden van Bouwunie

voor de ouders, BBQ met een hapje, ... Het zijn

» 1.000 euro excl. btw voor niet-leden

maar ideetjes om net van uw bezoek een gans
evenement te maken.

Nam u deel aan een vorige editie? Dan neemt u
dit jaar deel aan ledentarief. Neemt u deel met
meerdere filialen, projecten of kijkwoningen?
Dan betaalt u 500 euro excl. btw per extra locatie.
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Return voor alle deelnemers

Veel extra return voor clusters

Doet u mee als een individuele deelnemer?

Schrijft u in met meerdere bedrijven uit de buurt?

Dan krijgt u deze communicatie en return:

Dan krijg u naast bovenstaande return nog extra

Een bedrijfsprofiel op www.bouwroute.be

voordelen. Clusters worden gevormd in deze

met naam, logo, voorstelling en foto’s.

grootordes:

»

Persoonlijke sociale media advertentie op maat.

»

3 tot 5 bedrijven

»

Begeleiding voor uw deelname door uw

»

6 tot 9 bedrijven

persoonlijk Bouwroutecontact + mailings met tips.

»

Vanaf 10 bedrijven

»

»
»
»
»

Fysiek communicatiepakket met affiches,
flyers & autostickers.

De exacte extra return vindt u op www.bouwroute.be.

Gepersonaliseerde digitale banners + toegang

Hier toch al een tipje van de sluier.

tot ander grafisch materiaal van de Bouwroute.

»

euro per bedrijf in de cluster

Radiocampagne op verschillende nationale
zenders.

»

Meer affiches, flyers, autostickers, …

De Bouwroute verloot drie keer 1.000 euro

»

Beachvlaggen, immoborden, springkastelen, …

onder de bezoekers via een wedstrijd, te

»

Regionale perscampagne specifiek voor de
cluster

spenderen bij de deelnemende bedrijven.
»

De Bouwroute genereert via de wedstrijd

»

Mediaaandacht over de Bouwroute op nationaal

»

Digitale uitnodigingen naar particulieren.

»

Lokale initiatieven met overheden en
interprofessionele organisaties.

Regionale advertentie in de zondag specifiek
voor de cluster

en lokaal niveau.
»

Regionale advertentie op broodzakken in uw
regio specifiek voor de cluster

leads voor u.
»

Extra social mediapakket van 200, 300 of 400

»

Baanborden met advertentie Bouwroute in uw
regio

»

Hostess die bezoekers begeleidt

»

Digitale promotie op www.vinduwaannemer.be.

»

Uitgebreide sociale mediacampagne,

1 + 1= 3

ook via advertenties.

Samen maken we van de Bouwroute een succes.

»

Perscommunicatie in lokale en nationale pers.

U zorgt immers voor de praktische organisatie

»

Advertenties in diverse kranten en magazines

van uw opendeurdag. Daarnaast heeft u al heel

lokaal en nationaal.

wat contacten om uit te nodigen. Vanuit de

Affichecampagne doorheen het Vlaams

Bouwroute helpen we u graag. We begeleiden

landschap.

u met uw organisatie en zorgen voor heel wat

Visuele ondersteuning door allerlei

extra communicatie in uw nabije omgeving.

organisaties: Unizo, leveranciers, partners …

Samen verwezenlijken we meer!

»
»
»

Mogelijkheid om te adverteren in bepaalde
mediadragers met Bouwroute korting.

»

Korting op foodtrucks.

»

Korting op regionale advertenties in de Zondag.

»

Toegang webshop voor extra communicatiemateriaal (vlaggen, immoborden, herasbanners, …).

Schrijf u in via het formulier
of via www.bouwroute.be
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Neemt u deel
aan Bouwroute?
Registreer via
www.bouwroute.be

DEELNAMEFORMULIER BOUWROUTE 2023

Bouwroute, dé opendeurdag voor Vlaamse bouwbedrijven
Ja, ik neem deel aan Bouwroute 2023
Ik heb een eigen showroom

Graag voor 30 november 2022.

Ik heb geen eigen showroom

U kan ook dit deelname-

Ik heb meerdere filialen, namelijk op volgende locaties:

formulier doormailen naar
wannes.staelens@bouwunie.be
Ik maak een cluster, namelijk met volgende bedrijven:

of versturen via de post.
Nog vragen?
Wannes Staelens
Bewegingscoördinator
wannes.staelens@bouwunie.be
m 0485 63 73 24

			

(elk bedrijf moet zich afzonderlijk inschrijven)

Ik ben lid van Bouwunie. Lidnummer:
Ik ben geen lid

Ik doe voor de eerste keer mee

		

Ik nam deel aan een vorige editie

		

Ik heb een partnercode:

		

Ik word lid van Bouwunie en neem deel aan leden tarief

Bedrijfsnaam:
BE-nummer:
Naam:
Voornaam:
Adres:
E-mail:
Tel.:
Duid hier aan onder welke sector u wil meedoen (meerdere keuzes zijn mogelijk)
Dak en gevel				

Schrijnwerk en interieur

Diensten en advies			

Stukadoor

Elektriciteit, domotica en alarmsystemen

Tuinaanleg en terrassen

Verwarming, ventilatie, koeling en energie

Isolatie en luchtdichtheid

Renovatie, woningbouw en ruwbouw

Vloer en tegels

Schilderwerken en decoratie 		

Zwembaden en zwemvijvers

Ramen, deuren en veranda		

Liften

Zonwering en vliegenramen		

Sleutel-op-de-deur

Sanitair en badkamers			

Grond-, afbraak- en funderingswerk

Keukens, trappen en kasten		

Terrasoverkapping en tuinhuizen

Poorten en omheining			

Andere

Handtekening en datum			

Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be. U kan uw gegevens
inkijken en laten aanpassen v ia een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aan Bouwunie, Maria-Theresialaan 35, 1800 V ilvoorde o f via privacy@bouwunie.be. Met vragen
of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit. Het algemeen beleid vindt u uitgelegd op onze website, www.bouwunie.be

