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Wenst u als standhouder aan één van onze Spirituele Expo’s deel te nemen?
In deze beurskit vindt u antwoorden op uw vragen.
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Bloom
Elk jaar gaan er gemiddeld zo’n 22 events van Bloom uit, waarmee deze op spiritueel en
bewustzijnsverruimend vlak de grootste beursorganisator is in Vlaanderen. De Spirituele
Expo’s bieden elke man en vrouw de gelegenheid om kennis te maken met bewustzijnsverruimende onderwerpen.

Centrale thema’s
... spiritualiteit, zelfontwikkeling, wellness, complementaire geneeswijzen,...
Tijdens dit event kan de bezoeker gratis demonstraties bijwonen omtrent een gevarieerd
aanbod aan onderwerpen zoals Hypnose, Holistisch genezen, Astrologie, Kaartleggen,
Tweelingzielen etc. Verder hebben we telkens ook heel wat verkoopstanden te gast, die hun
unieke producten voorstellen, zoals boeken, beelden, sieraden, essentiële oliën, wierook,
kleding enzovoort. Tot slot wordt de bezoeker de mogelijkheid geboden om een persoonlijk
consult aan te gaan bij een life coach, kaartlegger of astroloog.

maak je aanwezigheid bekend
* geef een lezing/demo
U kan als standhouder een voordracht of demonstratie geven. Zo maakt u de bezoeker warm
om uw stand zeker een bezoekje te brengen. U dient daarvoor ons enkel uw titel en onderwerp
door te geven. Wij plaatsen uw info en foto’s online op onze website.
Prijs voor niet-exposanten: €25 excl./lezing

* Goodiebag
Verdeel uw flyer, visitekaartje of ander promotiemateriaal met de bezoekers van onze events.
Wij steken uw promotie samen met het maandblad Bloom in een handige goodiebag. Dit levert
u gegarandeerd visibiliteit en een grote respons op, aangezien de bezoekers thuis alle verkregen informatie nog eens rustig doorlopen.
Prijs voor 100 flyers: €25 excl. btw
Prijs voor 500 flyers: €100 excl. btw
Prijs voor 1000 flyers: €200 excl. btw

* Prijzenpot

Op elke Spirituele Expo geven Bloom en standhouders, die hiervoor opteren, gratis prijzen weg.
De te winnen prijzen worden in ook op de website www.bloom.be meegedeeld. Op de beurs zelf
worden elk uur prijzen verloot. Wenst u een gratis consult, een gratis massage,... aan te bieden?
Een gratis cadeautje? Of iets anders? Laat dit ons dan tijdig weten.
Prijs: gratis

* reclame beursdeelname
Wenst u tijdens de beursdag extra promotie te voeren? Heeft u daarbij ook graag dat uw
website en andere relevante gegevens bij het grote publiek kenbaar gemaakt worden?
Zo kunnen wij uw promotie/reclame opnemen in ons drukwerk én digitale kanalen:
• Tijdschrift Bloom
• Banner op de website www.bloom.be en www.bloommag.nl gedurende voor 2 weken
(zie verder)
• E-mailing ter promotie van de beursdag waarop u aanwezig bent (incl. link naar uw
website). Uw advertentie wordt naar meer dan 25.000 e-mailadressen gestuurd!
• Op onze website, sectie events
• Via onze Facebook- en Twitterpagina
Prijs totaalpakket: €125 excl. btw

enkele cijfers

*

* nieuwsbrief aan €89 excl./inlassing

data & locaties
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AALST
ANTWERPEN
WAREGEM EXPO
EEKLO
GENK
ROESELARE
BREDENE
GENT
GEEL
GRIMBERGEN
BRASSCHAAT

20/01/2019

De Duizendpootjes,
Binnenstraat 157

27/01/2019

Zappa, August Leyweg 6

03/02/2019

Zuiderlaan 20

10/02/2019

Sparrenhof, Brugsesteenweg 183

24/02/2019

Limburghal, Jaarbeurslaan 6

03/03/2019

Fabriekspand, Veldstraat 59

10/03/2019

Staf Versluys, Kapelstraat 76

24/03/2019

Vipschool, Martelaarslaan 13/A

07/04/2019

De Waai, Werft 28

14/04/2019

Fenikshof, Abdijstraat 20

05/05/2019

Ruiterhal, Azalealaan 6

BRUGGE
DE PANNE
DENDERMONDE

19/05/2019

Studiohall, Boogschutterslaan
41

02/06/2019

De Boaere, Koningsplein 1

16/06/2019

Hangar 43, Fabriekstraat 43

(voorheen Gemeentepark 10)

Trouwheid wordt beloond.
Tijdens het voorjaar 2019 wordt de 5% reductieregel gehandhaafd. Elke
deelname geeft aanleiding tot 5% korting en dit per beursseizoen (voor- of
najaar).
Dit voordeel is cumulatief tot een maximum van 40%, maar kan niet overgedragen worden op een ander beursseizoen. 1ste deelname: 0%; 2de deelname: 5%, 3de deelname: 10% etc. tot een geplafonneerde korting van 40%.
(Deze kortingen zijn niet van toepassing voor duo-standen, zie pagina 6.)

Tarieven standen.
Als standhouder heeft u de keuze uit volgende standen:

Consultenstanden*:

€125 excl. BTW (geen verkoop van producten)
= consultentafel + 3 stoelen

Duo-consultenstand :

€175 excl. BTW
= 6 stoelen + 3 meter aan tafels
= 1 facturatie-adres
Getrouwheidskorting niet van toepassing

Verkoopsstand*:

(louter verkoop van producten)
2 meter aan tafels = €145 excl. BTW				
3m aan tafels = €170 excl. BTW
4m aan tafels = €195 excl. BTW
6m aan tafels = €235 excl. BTW
8m aan tafels = €265 excl. BTW

*Altijd inbegrepen

elektriciteit, tafel(s), 3 stoelen, tenzij anders bepaald

Extra

extra stoel: €2,5/stoel | achterwand: €12/wand

BTW

alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw
standhouders buiten België met geldig btw-nummer: btw vervalt

OVERIG

Verzekering: Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan
ook, is niet inbegrepen. Zogenaamde transport- & verblijfsverzekeringen t.b.v. uw eigendommen dient u zelf af te sluiten.
Horecavoorziening: is aanwezig in de zaal
Abonnementen van Bloom krijgen een reductiekaart toegezonden
Reclame in de (regionale) pers (tv, krant,...), internet, via het
magazine Bloom, publiborden,...

CONTACT
+32 56 48 49 52
contact@bloom.be
www.bloom.be

ALGEMENE VOORWAARDEN
www.bloom.be/exposant-bij-bloom

