
Bis, bouw- en interieursalon pakt 
dit jaar uit met een gloednieuwe 
inspiratiezone. In deze uitgelichte  
pop-upwoning laten we de 
bezoekers wegdromen van een 
perfect afgewerkte woning.  
Van gevelstenen tot keuken en 
meubilair. 

Bouw samen met onze ervaren 
interieurarchitect mee aan de 
inspiratiewoning, inspireer 
tienduizenden (ver)bouwers met 
uw product en leid hen naar uw 
stand. 

Geniet van deze exclusieve en 
uitzonderlijke visibliteit in onze 
communicatiecampagne en op de 
beurs. 

INSPIRATIEZONE
BIS 2023
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HET CONCEPT

Uw product in de kijker
Inspireer tienduizenden mensen met concrete (ver)bouw- en 
interieurplannen met uw product in deze indrukwekkende 
inspiratiewoning. Dankzij de bordjes (met uw logo en 
standnummer) op het product en de overzichtsmuur 
vergroot u uw naamsbekendheid en vinden ze in een 
handomdraai de weg naar uw stand. 



2Communicatiecampagne
Met dit gloednieuwe project pakken we 
graag uit. Geniet van extra visibliteit in onze 
communicatiecampagne rond deze uitgelichte 
inspiratiezone. 

Via o.a. de Bis-website (820.000 views per jaar), 
Facebook (6.700 volgers), Instagram (1.400 
volgers), e-mail (150.000 contacten) wordt deze 
zone bekendgemaakt. 

Uw naam/logo wordt vermeld op o.a. de uitgelichte 
pagina op onze veelbezochte website.

HET CONCEPT
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HET CONCEPT

Professionele uitwerking
Bis en haar exposanten staan voor kwaliteit. Om uw 
project in het inspiratiehuis helemaal tot z’n recht 
te laten komen werken we samen met de ervaren 
interieurarchitect Kjell Wellens (Homiez) die het 
project coördineert en uitwerkt.



4Exclusief project
Wil u een product in de schijnwerpers 
plaatsen? Aarzel dan niet om ons te 
contacteren, want de plaatsen zijn 
beperkt! Om ieder merk en product 
voldoende zichtbaarheid te geven, 
waken we over de exclusiviteit van 
deze inspiratiezone.  

HET CONCEPT



MOODBOARD

KJELL WELLENS

Interieurarchitect
+32 (0) 497 39 57 33
kjell@homiez.design

Alle ingezonden producten worden  
zorgvuldig geëvalueerd. Kjell Wellens 

coördineert de inspiratiezone en zorgt ervoor dat 
alles in lijn ligt met dit moodboard.
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  PRIJS INSPIRATIEZONE

• € 4.675 
 Rebooktarief -7%, t.e.m. 31/12/2022

• € 5.049 
 Standaardtarief, vanaf 01/01/2023

 TYPE PRODUCT

• Keuken

• Badkamer

• Meubilair en verlichting

• Gevelstenen

• Ramen en deuren

• Dakpannen

• Audio, video en domotica

• Haarden

• Vloeren

• Zonnepanelen en warmtepompen

• Isolatie

• ...

 DEADLINE

• Deadline inzending: 01/06/2023
 Stuur voor 1 juni de bestelbon en visual van uw 

product door naar uw sales-contactpersoon.  

DEELNAMEVOORWAARDEN
BIS, BOUW- EN INTERIEURSALON 2023

WAAR?

Flanders Expo,
Maaltekouter 1, 9051 Gent

WANNEER?

Van zaterdag 7 t.e.m.
zondag 15 oktober 2023

OPENINGSUREN

Week  13u tot 18u30
Weekend  10u tot 18u30

Nacht van Bis  vrijdag 13 oktober
  13u tot 23u

 CONTACTEER ONS

THIBEAU DE SMET
 Sales Executive Oost-Vlaanderen 
 +32 (0)473 19 59 61

 thibeau.desmet@easyfairs.com

JULIE HUYS
 Sales Executive West-Vlaanderen
 +32 (0)473 73 15 11

 julie.huys@easyfairs.com

NIENKE DESMET
 Sales Executive Mechelen,
 Vlaams-Brabant & Limburg
 +32 (0)492 54 58 65
 nienke.desmet@easyfairs.com

NATHALIE RASENBERG
 Sales Executive Antwerpen
 +32 (0)477 08 08 99

 nathalie.rasenberg@easyfairs.com
 VOORWAARDEN

• Enkel in combinatie met stand op Bis

• Dit project gaat door bij min. 8 deelnemers 
en wordt opgebouwd i.f.v. de inschrijvingen.*

 *Ruimtes worden gebouwd i.f.v. de producten
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