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- Kom in contact met meer dan 400 professionals uit de bouw

- Presenteer jouw visie, product(en) en/of dienst(en) direct aan jouw doelgroep

- Verdiep en verbreed je kennis

- Hoor meer over en anticipeer op de nieuwste ideeën 
   rondom renovatie, transformatie en herontwikkeling

- Uniek en op maat: kies een uitbreidingsmodule bij jouw partnerpakket

- Architecten

- Projectontwikkelaars

- Vastgoedorganisaties

- Bouwers en aannemers

- Woningcorporaties

- Zorginstellingen

- Professionals werkzaam bij gemeenten, kennisinstituten, adviesbureaus, 
   onderwijsinstellingen en leveranciers

Profiteer van de voordelen van een partnerpakket

Wie kun je ontmoeten?

Partnervermelding op de eventwebsite 

Logovermelding in alle bezoekerswerving en communicatie 

Jouw eigen stand op de beursvloer
(keuze uit standgrootte 9m2, 12m2 en 15m2) 

Voor 2 personen lunch en onbeperkt koffie, thee en fris 

Stand uitgerust met 1 statafel en 2 krukken, uitbreiding op aanvraag mogelijk 

Keuze uit één van de uitbreidingsmodules 

Vanaf  € 1995,-

Met 7 miljoen woningen te renoveren, behoefte aan nieuwe woonvormen voor ouderen en honderden sterk verouderde 
onderwijsgebouwen staat de bouwsector zacht gezegd voor een fikse opgave. Om nog maar niet te spreken over de 
verduurzaming van kantoren, die in 2023 minimaal label C moeten hebben. Door al deze onderwerpen heen zien we 
thema's als energie, gezondheid en innovatieve (biobased) materialen de kop opsteken.  

Samenwerken om deze opgaves te tackelen is niet langer wenselijk, maar noodzakelijk. Hierdoor zien we nieuwe 
samenwerkingsvormen en integrale methodieken ontstaan. Op de Inspiratiedag Renovatie willen we deze ontwikkelingen 
een podium geven en laten we zien welke duurzame materialen nu voor handen zijn. Architecten, projectontwikkelaars, 
aannemers, woningcorporaties en meer komen op deze dag bijeen om hun kennis en inspiratie te etaleren. Ook blikken 
we, samen met de wetenschap, vooruit op de toekomst: op welke innovaties kunnen we nu alvast voorsorteren?  

Met de Inspiratiedag Renovatie limiteren wij ons niet tot één sector, maar gaan we volop de breedte in. Woningen, 
zorginstellingen, onderwijs- en utiliteitsgebouwen passeren de revue. Daarbij kijken we verder dan sec de technische 
oplossingen voor renovatie: het aantonen van de waarde van renovatie is het streven. Exposanten en sprekers brengen 
met praktische voorbeelden hun kennis over de bühne, telkens met een focus op de impact van een renovatie, 
transformatie of herontwikkeling op een gebouw, wijk of gebied. Centraal daarin staat, uiteraard, de bewoner. 

Partnerpakket



Met onze uitbreidingsmodules kun je jouw partnerpakket naar wens aanvullen. 
Deze uitbreidingsmodule zit in het partnerpakket en je betaalt hier niets extra 
voor. Deze unieke mogelijkheid geeft je de kans om optimaal jouw doelstellingen 
te bereiken. 

06 45 68 93 98
bpetri@acquirepublishing.nl

• Jouw sessie moet non-commercieel zijn en bestaan 
  uit een inhoudelijke sessie over een van jouw 
  projecten in samenwerking met een opdrachtgever.

• Alleen in overleg en na goedkeuring van de 
  programmacommissie van Inspiratiedag Renovatie 
  word je uitgenodigd om een sessie te verzorgen.

• Maximaal 10 sessies zijn beschikbaar voor partners.

• Kies je voor deze module, dan moet je uiterlijk 18 
  oktober 2021 de  sprekers en de titel van de sessie 
  bekend maken.

Uniek en op maat: kies jouw uitbreidingsmodule

Bram Petri
Meer weten of reserveren?
Neem dan contact op met onze 
accountmanager. Hij kijkt wat 
er voor jou mogelijk is.

GEEF EEN INHOUDELIJKE SESSIE
Deel jouw kennis met de bezoekers in jouw 
eigen sessie. 

- Jouw eigen inhoudelijke bijdrage aan het 
  lezingenprogramma in de vorm van een 
  kennissessie

- Werving onder deelnemers voor 
   jouw kennissessie op de eventwebsite

Aan deze module zijn enkele voorwaarden 
verbonden:

NAAMSBEKENDHEID
Maak jouw merk of product op onze 
kanalen zichtbaar. Kies je voor deze optie, 
dan moet je uiterlijk 29 november de input 
aanleveren.

- 1x een advertorial in de nieuwsbrief van 
   Stedebouw & Architectuur

- Een artikel op de website van 
   Stedebouw & Architectuur
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