
• TUINAANLEG
• PLANTEN EN BLOEMEN
• DOE-HET-ZELF
• TUINARTIKELEN
• ZWEMBADEN-SPAS
• BIOLOGISCHE PRODUCTEN 
• TUIN

DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG: VAN 12 TOT 19 U 
ZONDAG: VAN 10 U TOT 18 U

VAN 1 TOT 4 MAART 2018
HALLES DES FOIRES DE LIEGE
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de beurs 100% “tuin” in Luik

11 jaren = 220 000 bezoekers!

Editie na editie blijft het aantal exposanten en bezoekers stijgen. Innovatie, creativiteit, ontdekkingen 
zijn de sleutelwoorden van het succes van JardinEXPO dat zich duidelijk positioneert als de leidinggeven-
de beurs in haar sector in Wallonië!
JardinEXPO is dat is ontegensprekelijk de beurs waar u met een minimum aan ruimte en kosten een 
maximum aantal contacten kunt leggen en optimaal zaken kunt doen. 
Uw deelname aan JardinEXPO biedt u rechtstreeks contact met een groot aantal kwalitatieve klanten in en 
dynamische omgeving.

JardinEXPO zet een enthousiast publiek ertoe aan  de creativiteit de vrije loop te laten en nieu-
wigheden, interessante tips en suggesties, kortom de fijne kneepjes te ontdekken… rond de vol-
gende thema’s:

•  TUINAANLEG, PLANTEN EN BLOEMEN: de inrichting van tuinen, terrassen, bassins en vijvers, 
de aanleg van bloemperken, alles over zaaizaad, winterharde planten…

•  DOE-HET-ZELF: klein en groot gereedschap (houtdraaibanken, boor- en zaagmachines…), elek-
trische toestellen, verfproducten, ijzer- en siersmeedwerk.

•  TUINARTIKELEN: grasmaaiers, veranda’s en tuinhuisjes, decoratie (beelden, fonteinen…),  
pergola’s, stores, barbecues, tuinmeubelen en accessoires…

•  ZWEMBADEN: polyester monoblokzwembaden, prefabkits, opbouw, met houtbekleding of traditi-
onele betonbekleding… en natuurlijk ook spa’s, jacuzzi’s, sauna’s en stoombaden.

•  HERNIEUWBARE ENERGIEËN: fotovoltaïsche panelen, windmolens, zonne-energie, 
warmtepompen…

•  BIOLOGISCHE PRODUCTEN - TUIN



EXPOSANT

U bent:

✿ Fabrikant, invoeder, groothandelaar,
✿ Detailhandelaaer van materiaal, producten,
✿ Uitgever en distributeur van boeken en vaktijdschriften,
✿ …

En u wilt:

✿  Mensen ontmoeten die belangstelling hebben voor uw 
producten of diensten,

✿  Uw klantenbestand uitbreiden en uw klanten aan 
u binden,

✿ Een nieuw product promoten,
✿ …

Deelnamevoor waarden:

✿ Van 12 tot 47 m² : 37 € per onbeklede m² 
✿ Van 48 tot 95 m² : 35 € per onbeklede m² 
✿  96 m² en meer : 33 € per onbeklede m² /  

Meerkost per hoek: 37 €

Speciale voorwaarden:
Deze prijzen zijn exclusief BTW (21%).

✿ Bloemen en planten : 20 € per naakte m². 
OPGELET: minimum 54 m² innemen.

✿ BIO-producten - tuin : 615 €. 
Ingerichte stand van 16 m ² - Vloerbekleding, wanden, fronton, 
bergruimte + gordijn, elektriciteit, parkeerkaart, badges.

MEDEDELING

Ons communicatieplan: 

 Radio
 Televisie 
 Affiches
 Vaandels
 Dagbladpers
 Vakpers
 Brievenbusreclame
 Website
 Persrelaties en persmededelingen
 Wedstrijden
 Vermelding in agenda’s in gedrukte en internet versie
 SMS campagne
 E-mailing

Exposanten  
en toekomstige exposanten:

Een goede voorbereiding zorgt voor een geslaagde 
deelname aan het salon! 
Denk vóór de beurs aan:
- De mailing met gratis toegangskaart
- De e-mailing naar uw klanten
-  Het gebruik van het jardinEXPO-logo op uw papieren en 

elektronische documenten (logo beschikbaar op de website)
- Aankondiging in de winkel
- …
Stel tijdens de beurs het onderstaande voor aan de 
bezoekers:
-  Een aantrekkelijke en uitnodigende stand: op die 

manier creëert u een gunstig klimaat voor  zakendoen
- Diverse animaties
- Interessante prijzen
- ….
Onze rol als organisator: animeren en communiceren 
om bezoekers naar de beurs te aan te trekken.



Organisatie
LIEGE EXPO S.C.R.L.  
Avenue Maurice-Denis, 4 - BE 4000 Liège
T + 32 (0) 4 227 19 34 • F + 32 (0) 4 227 18 95
info@liegeexpo.be
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Pratiktische informatie

PLAATS  
Halles des Foires de Liège
Quai de Wallonie, 6 • BE-4000 Liège 

DATUMS VAN DE BEURS  
1 > 4 maart 2018

DATUMS STANDOPBOUW   
26 > 28 februari van 10u > 18u

OPENINGSUREN VOOR BEZOEKERS   
Donderdag: 12u > 19u • Vrijdag:12u > 19u
Zaterdag: 12u > 19u • Zondag: 10u > 18u

DATUMS STANDAFBRAAK   
5 > 6 maart van 7u30 > 18u

TOEGANGSPRIJS VAN DE BEURS   
6 € (gratis voor kinderen -12 jaar) 
Kinderopvang.

Voor meer informatie neem contact op met:
 Geoffrey YERNA Chef de projet T + 32 (0) 4 228 77 67 M + 32 (0) 478 28 53 41geoffrey.yerna@liegeexpo.be  

 Stella MOIA Déléguée commerciale M + 32 (0) 474 78 00 43jardinexpo@liegeexpo.be
 Anne-Marie SAGLIMBENEAdministration T + 32 (0) 4 228 77 64anne-marie.saglimbene@liegeexpo.be


