
 

          

Exclusieve avond   
Grote Bureaus 

 
 

 

• Uw merk associëren met een exclusief evenement 
• Bestuurders van de grootste Belgische bureaus ontmoeten 
• Uw oplossingen voorstellen aan een uiterst 
gekwalificeerde doelgroep 



Naar aanleiding van het 
verzoek van onze klanten 
om architect-bestuurders 
of projectmanagers van 

grote Belgische 
architectenbureaus te 

kunnen ontmoeten, 
hebben wij dit exclusief 
evenement rond grote 

bureaus, dat zal 
plaatsvinden in het 

restaurant Brugmann, aan 
onze programmering 

toegevoegd. 



Het gastronomisch 

restaurant Brugmann 

bevindt zich in een 

majestueus herenhuis op 

een steenworp van het 

Brugmannplein. Het terras 

van het restaurant staat 

bekend als het mooiste 

terras van Brussel en kijkt 

uit op het Abt Froidurepark 

dat vroeger de 

betoverende tuin van dit 

herenhuis was. 

Plaats: het Brugmann 
52/54 Brugmannlaan 

1190 Brussel 



 



Programma 

18.30 u. Ontvangstdrankje  

19.15 u. Uw presentatie, gevolgd door 

de tussenkomst van een uitgenodigde 

deskundige  

20.30 u. Gastronomische maaltijd van 3 

gangen of walking dinner (naar keuze)  

22.00 u. Open bar 

Deelnemers 

30 architecten afkomstig uit de 

grootste Belgische bureaus 

 

 

 

 

 

 



  

Het partnerschap 

Gedurende dit evenement worden de volgende diensten 
tot uw beschikking gesteld: 

n deelname van 5 leden van uw maatschappij; 

n uw presentatie, gevolgd door de tussenkomst van de 
uitgenodigde spreker; 

n overhandiging van de lijst met persoonsgegevens van de 
deelnemers;  

n uw logo op de uitnodigingskaart en op de e-uitnodiging;  

n uw logo in de mailing na het evenement; 

n een mailing na het evenement;  

n foto’s van het evenement. 

 

Onze diensten zorgen voor: 

 

De ontvangst 

n receptionisten;  

n naambadges;  

n uitdelen van uw documenten. 

 

De techniek 

n materiaal en begeleiding;  

n scherm / beamer / microfoon;  

n montage en demontage. 

 

De organisatie, coördinatie en promotie van het 
evenement 

n voorbereidingsvergadering; 

n boeking en prestatie van de deskundige / spreker; 

n uitnodigingskaart maken;  

n e-uitnodiging maken en verspreiden; 

n inschrijvingen beheren; 

n plaats reserveren;  

n valet parking;  

n ontvangstdrankje;  

n gastronomische maaltijd van 3 gangen of walking 
dinner;  

n communicatie na het evenement via mailing en sociale 
netwerken: artikels, foto’s, video... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie 

Lydie CLAIRE 

+32 496 610 178 

l.claire@yes4architects.be 

www.yes4architects.be 

Een evenement georganiseerd door Yes 4 Architects 
 
Eventcommunicatie en -organisatie voor architecten 
 


