Wenst u als standhouder aan de Spirituele Expo’s van Bloom deel te nemen?
In deze beurskit vindt u antwoorden op uw vragen.
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Bloom
Elk jaar gaan er gemiddeld zo’n 24 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, Werken met Engelen, Bloemenseance 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 exposanten: gratis
✓ Prijs voor niet-exposanten: €30/lezing

* goodiebag
Verdeel uw flyer, visitekaartje of ander promotiemateriaal met de bezoekers van onze
events. Wij steken uw promotie samen met het tijdschrift 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.
✓ 200 flyers - €50
✓ 500 flyers - €100
✓ 1000 flyers - €200

* prijzenpot
Op elke Spirituele Expo geven Bloom en standhouders die hiervoor opteren gratis prijzen weg. De te winnen prijzen worden per event 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

* sponsorpakket
Word officiële sponsor van de Spirituele Expo’s.
Als sponsor geniet u deze voordelen:
Uw logo wordt opgenomen in ons drukwerk:
•

in het tijdschrift Bloom op de beurspagina

•

A4 direct mailing brief ter bekendmaking van het beursprogramma voor het
nieuwe seizoen (voor- of najaar). Gemiddeld wordt deze uitnodigingsbrief per
seizoen naar 10.000 brievenbusadressen gestuurd.

•

A5 flyers die in omloop zijn voor het grote publiek.

Als sponsor kan u dus intekenen voor minimaal één seizoen (voor- of najaar).
✓ Prijs sponsorpakket - €199,-

Enkele cijfers.

* Geef je op voor een nieuwsbriefinlassing aan
slechts €89 excl./inlassing, zie mediakit.

Agenda

KORTRIJK XPO
ZONDAG 11/09/2022

Kortrijk Xpo

GENT

ZONDAG 16/10/2022

Seleskest

ROESELARE
ZONDAG 13/11/2022

Fabriekspand

Doorniksesteenweg 216

Sint-Salvatorstraat 38

Veldstraat 59

SINT-NIKLAAS

NINOVE

ANTWERPEN

ZONDAG 18/09/2022

‘T bau-huis

ZONDAG 23/10/2022

The Mauritz

ZONDAG 20/11/2022

Dansen Roels

Slachthuisstraat 60

Mallaardstraat 3

Boterlaarbaan 89 DEURNE

OUDENAARDE

HASSELT

OOSTENDE

ZONDAG 25/09/2022

De Qubus

ZONDAG 30/10/2022

Expo Hasselt

Lindestraat 47

Gouv. Verwilghensingel 70

MOL

LEUVEN

ZONDAG 02/10/2022

CAMPUS
SINT-PAULUS
Kruisven 25

ZONDAG 06/11/2022

Brabanthal
Brabantlaan 1

ZONDAG 11/12/2022

Duin en Zee
SPECIAL
FortstraatGUESTS
128
TE ONTDEKKEN OP WWW.BLOOM.BE
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Tarievenformulier.

indien je 1-op-1-diensten/consulten aanbiedt
Uit feedback van beursbezoekers is gebleken dat het aanbod van consultenformules
heel beperkt is en dat de tarieven die worden gehanteerd niet altijd ondubbelzinnig
zijn. Al te vaak ontbreekt een duidelijke prijsbepaling aan de standen zelf, hoewel dit
door de wet wordt opgedragen. Om tegemoet te komen aan de suggesties en verzuchtingen van beursbezoekers heeft Bloom besloten hieromtrent enkele richtlijnen
te geven. Op basis daarvan zullen we werken met een gestandaardiseerd tarievenformulier.
Voordelen? Een gevarieerd én transparant aanbod aan één-op-één-consulten dat
alle lagen van de bevolking aanspreekt. En tevreden bezoekers brengen nieuwe aan...

Transparantie + variatie = win-win voor bezoeker én standhouder
Concreet - Indien u 1-op-1-diensten aanbiedt, vraag bij inschrijving bij Bloom een
gelayoutte template (word document) aan. U noteert hierop de verschillende formules (min. 2) die u aanbiedt. U bepaalt daarbij zelf uw prijzen, met een maximum van
€50/sessie en noteert indien van toepassing de tijdsduur (zie voorbeeld volgende
pagina). U drukt tot slot dit tarievenformulier af en brengt deze mee op de eigenlijke
beursdag Op die manier zien de bezoekers in één oogopslag welke diensten u aanbiedt tegen welke prijs.

Mogelijke formules
• 1-vraag-consult: €10,• 2-vragen-consult: €20,• medium consult: prognose van 3 tot
6 maanden, zicht op aanstaande gebeurtenissen): €35,- (duur: min. 20
minuten)
• groot consult: uitgebreide kaartlegging, incl. gebeurtenissen tot 1 jaar,
invloeden uit het verleden, stel een
vraag voor een goede vriendin, familielid,...: €50,(duur: min. 30 minuten)

OPGELET
deze VOORBEELDFORMULIES links
weergegeven zijn niet limitatief.
Nieuwe/extra formules van uw kant
zijn meer dan welkom. Niet elke
standhouder biedt namelijk dezelfde
soort diensten aan. Daarom is een
gepersonaliseerde input cruciaal om in
deze opzet te slagen.

Marketing

Op basis van alle ingezonden formules lichten wij per beurs enkele uit op
www.bloom.be en sociale media ter
promotie van de eigenlijke beursdag.
Des te creatiever uw consultformules,
des te meer kans u maakt dat uw coachingdiensten in de kijker staan.

Trouwheid wordt beloond.
Tijdens het najaar 2022 wordt de 5% reductieregel gehandhaafd. Elke deelname geeft
aanleiding tot 5% korting. Dit voordeel is cumulatief tot een maximum van 30%, maar
kan niet overgedragen worden op een ander beursseizoen (bv. op het voorjaar 2023).
Concreet:
1ste deelname geeft recht op 0% korting;
2de deelname geeft recht op 5% korting,
3de deelname geeft recht op 10% korting
etc.
De reductieregel is beperkt tot een geplafonneerde korting van 30%.
Deze kortingen zijn niet van toepassing voor duo-standen, zie Tarieven.

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

Consultenstanden:

€125 excl. BTW
= 1 consultentafel + 3 stoelen
= geen verkoop van producten

Consultenstand + massagetafel:

€145 excl. BTW
= consultentafel + 3 stoelen + extra ruimte om uw massagetafel te plaatsen
= geen verkoop van producten

Duo-consultenstand:

U neemt met 2 consulenten 1 stand in?
Dan is de duo-consultenstand een optie.
Optie 1: 6 stoelen + 3 meter aan tafels = €190 excl. BTW
Optie 5: 6 stoelen + 4 meter aan tafels = €210 excl. BTW
= 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
5m aan tafels = €220 excl. BTW
6m aan tafels = €240 excl. BTW
8m aan tafels = €300 excl. BTW (volgens beschikbaarheid)
10m aan tafels = €350 excl. BTW (volgens beschikbaarheid)

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

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

Overig.
BTW
Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw
Standhouders buiten België met geldig btw-nummer betalen geen btw

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.

ELEKTRICITEIT
Breng voldoende elektriciteitskabels mee.

HORECAVOORZIENING
is aanwezig in de zaal

ALGEMENE VOORWAARDEN
Annulatie en overige voorwaarden, zie www.bloom.be/exposant-bij-bloom
Abonnees van Bloom en beursbezoekers die in de Bloom-database steken, 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

Alle prijzen in deze beurskit zijn
excl. BTW, tenzij anders vermeld.

