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VOORSTELLING

 

GOEDE REDENEN OM 

TE SPONSOREN/EXPOSEREN

•

 

U bent betrokken bij hét evenement

bij uitstek voor de wegensector in

België, een evenement dat slechts

om de vier jaar plaatsvindt 

• U bereikt een deskundig publiek

met gevarieerde geografische en

technische achtergrond 

• U beschikt over een tentoonstellings-

ruimte in het hart van het congres  

De weg ter harte

Het vierjaarlijkse BELGISCH WEGENCONGRES (BWC) is hét evenement bij uitstek 
van de wegenbouw in België. 

Het richt zich tot professionals die betrokken zijn bij de aanleg, het beheer en de exploitatie van wegen. 
Denk aan weg- en netwerkbeheerders, aannemers, leveranciers, studiebureaus en onderzoekscentra. 

De vierentwintigste editie vindt plaats van 4 tot en met 7 april 2022 op Campus Gasthuisberg van de KULeuven. 

Vier thema’s

Deze keer is het aan het Agentschap Wegen en Verkeer om samen met de Belgische Wegenvereniging (BWV) het congres 
te organiseren. De vier thema’s die centraal staan zijn: 

> innovatie en digitalisering  > duurzaamheid
> veiligheid    > asset management

De aanpak van het Congres is resoluut pragmatisch door innovaties naar voren te brengen, goede voorbeelden in de kijker 
te zetten en de knowhow te benutten van bedrijven en administraties van alle gewesten, provincies en gemeenten van 
België, die actief in de wegensector zijn.

Naast de klassieke werksessies worden ook technische bezoeken, netwerkmomenten en tentoonstellingen georganiseerd. 
Het worden gegarandeerd vier boeiende dagen waarbij uw aanwezigheid een grote meerwaarde is. 
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De welkomstreceptie en dagelijkse 

netwerkmomenten zijn opportuniteiten 

om in een aangename sfeer contacten te 

leggen en te onderhouden.

Als standhouder of adverteerder maakt u 

deel uit van de ondernemingen, leveranciers, 

studiebureaus, administraties en openbare 

instellingen die hun kennis en innovaties 

in verband met de wegensector concreet 

zullen voorstellen.
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LOCATIE
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PROGRAMMA

04.04.2022
 > Innovatie en digitalisering

05.04.2022
> Duurzaamheid

06.04.2022
> Veiligheid

07.04.2022
> Asset Management

KULeuven: Campus UZ Gasthuisberg 
Onderwijs en Navorsing (ON1)
Herestraat 49, 3000 Leuven

Als standhouder 
beschikt u over 
parkeerplaats vlakbij 
de congresruimte.

Gelijkvloers = niveau 4

GS1

CAG Bibliotheek /
Leercentrum

Pentalfa

ALO

ON1

GA1 GA2

GA3

Vesalius 5.100 tot 
Vesalius 7.200 op 

niveau 5,6 en 7

Het congres start iedere dag om 13u00. 

Om 17u30 eindigen de werksessies. 

Het netwerkmoment vindt plaats van  

17u45 tot 21u30. 

01.04.2022 

> montage stands

 08.04.2022 

> demontage stands



UW ORGANISATIE IN DE KIJKER 
OP HET BELGISCH WEGENCONGRES? 
ONTDEK ONZE VERSCHILLENDE 
SPONSORFORMULES.

STANDHOUDER
Uw eigen stand op het BWC? 
Maak dan uw keuze tussen onze goud 
of zilver formule (zie tabel). 

Omwille van de locatie zijn onze 
standplaatsen deze editie beperkt. 
Wees er dus snel bij.

 

 

 

 

 

 
 

 
 

EEN SPONSORPAKKET 
OP MAAT?
Neem contact op met Bénédicte Houtart 
om een gepersonaliseerd sponsorpakket 
samen te stellen. 
benedicte.houtart@abr-bww.be
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ADVERTEERDER
Uw logo of bedrijfsfilm in de kijker op
het BWC? 
Maak dan uw keuze tussen  formule 1 en 
formule 2 (zie tabel). 

SPONSORFORMULES

Als standhouder 
beschikt u over 
parkeerplaats vlakbij 
de congresruimte.

STANDHOUDER ADVERTEERDER

Goud Zilver Formule 1 Formule 2 

Toegang tot afgesloten ontvangstruimte 
“Meet & Greet” (zaal 6 m², tafel, stoelen 
en scherm) 

x x x x

Naam en logo op openingsslide van  
de sessies x x x x

Naam en logo op de website x x x x
Stand 9 of 10 m² x
Stand 6 m² x
Toegangskaarten voor het congres en 
netwerkmomenten 2 1

Toegangskaart voor expositieruimte 
(niet voor congres en avondprogramma) 2 1

Naam en logo in het programmaboek x x
Programmaboek PUB 1 pagina x
Programmaboek PUB 1/2 pagina x
Poster op de panelen (2m) x

x

deelnemers x

VOOR EEN BUDGET VAN € 6 000  € 4 000 € 2 000 € 1 000  
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PRAKTISCHE INFO VOOR STANDHOUDERS
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PRAKTISCHE INFO
VOOR ADVERTEERDER  

UITRUSTING STAND

• Achter- en zijwanden

• Hoogte: + 2m

• Stroomvoorziening

• Verlichting

• Meubelkit: een tafel en twee stoelen

PAKKET VOOR ELKE STANDHOUDER

> Toegangskaarten voor expositieruimte 

     met bedrijfsstanden

>  Toegang tot het koffiebuffet 

> Toegangskaarten voor montage 

     en demontage

U WENST OPGENOMEN TE 
WORDEN IN HET PROGRAMMA 
DAT IEDERE DEELNEMER
ONTVANGT ?

Ter gelegenheid van het Belgisch Wegencon-

gres wordt een officieel programma gedrukt, 

full quadri op A4-formaat.

Alle deelnemers aan het congres ontvangen dit 

programma gratis aan het onthaal.

In het programma staat al de 
praktische informatie: 
> plattegrond van de tentoonstellingsruimte, 

> exposantenlijst,

> programma van de sessies, workshops,  
     technische bezoeken en netwerkmomenten 

1/2 pagina  1 pagina  

STANDHOUDER ADVERTEERDER

Goud Zilver Formule 1 Formule 2 

Toegang tot afgesloten ontvangstruimte 
“Meet & Greet” (zaal 6 m², tafel, stoelen 
en scherm) 

x x x x

Naam en logo op openingsslide van  
de sessies x x x x

Naam en logo op de website x x x x
Stand 9 of 10 m² x
Stand 6 m² x
Toegangskaarten voor het congres en 
netwerkmomenten 2 1

Toegangskaart voor expositieruimte 
(niet voor congres en avondprogramma) 2 1

Naam en logo in het programmaboek x x
Programmaboek PUB 1 pagina x
Programmaboek PUB 1/2 pagina x
Poster op de panelen (2m) x

x

deelnemers x

VOOR EEN BUDGET VAN € 6 000  € 4 000 € 2 000 € 1 000  

Elke standhouder is verantwoordelijk voor de  decoratie van zijn stand.

Voor formules op maat (huur van bijkomend meubilair, inrichting van de 

stand, muurdecoratie, enz.), neem contact op met Bénédicte Houtart:  
benedicte.houtart@abr-bwv.be

Het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt" is van 
toepassing  bij de toewijzing van standplaatsen.

De staanplaats wordt pas effectief gereserveerd na betaling van het 

voorschot van 30%. Het saldo (70%) moet vóór 15 februari 2022 

worden betaald.

Na de betaling van het voorschot is uw deelname bindend en definitief. 

Na ontvangst van elke betaling wordt een factuur gestuurd.   

Na inschrijving ontvangt u als standhouder een exposanten-

vademecum met alle praktische info.



PLENAIRE SESSIES 

SESSIES 
& 

WORKSHOPS 
SESSIES 

& 
WORKSHOPS 

INGANG

TOEGANG NAAR 
SESSIES & WORKSHOPS  
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Registratie en infodesk
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Stuur dan een mail naar 
benedicte.houtart@abr-bwv.be 

en vermeld
> naam van je organisatie

> gegevens van de contactpersoon binnen je organisatie:

 • naam en voornaam 

 • tel

 • email 

> uw interesse in een van de exposantenformules door de gewenste locatie (zie kaart p.5), adverteerder 

     of een formule op maat (geef enkele indicaties) aan te geven. 

Een vraag? Meer informatie nodig?
Neem contact op met 

Bénédicte Houtart

benedicte.houtart@abr-bwv.be

+32 (0)2 775 82 33

www.wegencongres.be 

 

HEEFT U INTERESSE IN ÉÉN VAN ONZE SPONSORFORMULES ? 
(standhouder en/of adverteerder)


