Facility Awards 2019
IFMA Belgium
IFMA Belgium is dé professionele beroepsvereniging die meer dan 6000
professionals bereikt, actief in de wereld van Facility Management en Facilitaire
Dienstverlening.
Onder het motto ‘Learn, Connect, Advance’ wil de beroepsvereniging fungeren
als kenniscentrum voor haar leden en toekomstige leden. Daarenboven wil IFMA
Belgium de FM-professional tot een hoger niveau tillen, binnen de onderneming en
in de facilitaire wereld.

De Facility Manager: de onmisbare schakel in elk bedrijf
Ze zeggen wel eens dat een Facility Manager het hele huishouden van een bedrijf
runt. En dat klopt! Hij of zij regelt beveiliging, catering, mobiliteit, schoonmaak,
energiemanagement, en nog zoveel meer. Hij/zij doet er elke dag alles aan om
elke werknemer in het bedrijf te ondersteunen, vooruit te helpen en hem of haar in
optimale omstandigheden te laten werken zodat hij of zij zich kan toeleggen op
zijn of haar kerntaken. Hij/zij is de onmisbare schakel in elk bedrijf, diegene die alles
in goede banen leidt en zo een opmerkelijke bijdrage levert aan het
bedrijfsresultaat.

Facility Awards
De Facility Awards is hét facilitair topevenement van
België waarop jaarlijks meer dan 300 Facility
Managers en professionals aanwezig zijn. Voor u, als
sponsor, is dit dus een exclusieve kans om uw bedrijf
voor te stellen aan deze top-leden.
Het evenement wordt dit jaar georganiseerd in
xxx te xxxx op xx mei 2019.

Verloop van het evenement
16.00 uur: Voorstelling 6 genomineerde projecten
18.00 uur: Receptie: de bezoekers krijgen de kans om te netwerken en de
“standen” van de prestige-sponsors te bezoeken
19.00 uur: Ceremonie
 Key note speaker
 Uitreiking Facility Awards – Facility Project of the Year & best Thesis of
the year
20.45 uur: Diner: prestige-sponsors hebben een gepersonaliseerde tafel voor 8
personen
22.00 uur: Dessertenbuffet en networking
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De sponsorformules
We bieden u de kans om naamsbekendheid te verwerven tijdens de Facility
Awards via de volgende sponsorformules:

SPONSORFORMULE ‘PRESTIGE’
4 gratis toegangsbadges tot het
event
Mogelijkheid tot een (demo)stand
tijdens de receptie
Vermelding logo op PowerPoint
tijdens de ceremonie
Vermelding logo op uitnodiging
Vermelding logo op de menukaart
Aanwezigheidslijst deelnemers
Facility Awards
Gratis gepersonaliseerde tafel voor
8p
Voor deze formule vragen we een
bedrag van 7.500 euro.
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SPONSORFORMULE ‘STANDAARD’
4 gratis toegangsbadges tot het
event
Mogelijkheid tot een (demo)stand
tijdens de receptie
Vermelding logo op powerpoint
tijdens de ceremonie
Vermelding logo op uitnodiging
Vermelding logo op de menukaart
Aanwezigheidslijst deelnemers
Facility Awards

Voor deze formule vragen we een
bedrag van 5.000 euro.
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Hoe contact opnemen?
Indien u interesse hebt om van de Facility Awards samen met ons een topevent te
maken, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Dit kan u doen door te
mailen naar tanja.barella@ifma.be of door te bellen naar het nummer
+32 (0)473 95 77 00.
Wij kijken er alvast naar uit!
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