
PROMOPACK 
Voedingssalon, Melting Pot, de grootste markt van Brussel 

13-21 OKTOBER 2018 / BRUSSELS  EXPO / www.voedingssalon.be 
 

In te vullen en terug te sturen naar Rebecca Mouaya per mail : voedingssalon@fisa.be, of per fax: +32 (0)2 663 14 16 

1 A la carte (Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, met uitzondering van wettelijke veranderingen) 
 Uw banner op de website van het Voedingssalon gedurende een jaar (ongeveer 120.000 bezoekers/jaar): 

 (1) bovenaan de home page NL/FR  1.000 € 

 (2) in het midden van de home page NL/FR 750 € 

 (3) aan de zijkant van de interne webpagina’s NL/FR  500 € 

 (4) onderaan de interne webpagina’s NL/FR 250 € 

 News exposant 250 € 

Stel uw nieuws, een nieuw product of uw bedrijf voor op de website. Te voorzien: tekst en visual NL/FR (L476px x H200px). 

 Deal exposant 250 € 

Stel uw korting voor aan de bezoekers op de website. Te voorzien: PDF en visual in NL/FR (L458px x H250px). 

 Wedstrijd  500 € 

Stel uw wedstrijd voor op onze website. Zorgt voor meer passage op uw stand. U ontvangt de database van alle deelnemers 
aan uw wedstrijd. Te voorzien: Tekst en visual in FR en NL, urne is niet voorzien. 

 Shopping Bag  2.500 € 

Uw aanwezigheid in de Shopping Bag (bedeeld in 10.000 exemplaren) 

 Sampling (Geldig voor één ingang, max 2 partners per ingang)  Voor één ingang :  3.000 € 

 Ingang Paleis 5        Ingang Astrid Hall Voor twee ingangen :  5.000 € 

 Logo op het bezoekersplan  350 € 

Kondig uw aanwezigheid aan op het plan ter beschikking van de bezoekers van het salon (50.000 gedrukte exemplaren), 
dankzij uw logo verwijzend naar uw standplaats.  

 Publiciteit op het bezoekersplan  1.500 € 

Geniet van een maximale visibiliteit door uw publiciteit op het bezoekersplan te plaatsen (één enkele plaatsing mogelijk – formaat A6). 

2 Ondertekening bestelbon 

De ondertekende verklaart dat hij bevoegd is om het bedrijf onder deze rubriek te vertegenwoordigen en verklaart kennis te hebben genomen 

van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, online beschikbaar op de website www.fisa.be. 

Standnaam : ..............................................................................................................................................................................  

Facturatiebedrijf : ......................................................................................................................................................................  

Facturatieadres : ....................................................................................................................................................................... 

Postcode : ........................ Plaats: ................................................................................. Land: ................................................ 

BTW-/Intracommunautair nummer: ........................................................................................................................................... 

Verantwoordelijke persoon : ..................................................................................................................................................... 

DATUM :      HANDTEKENING : 

http://www.fisa.be/

