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 1. Communicatiepakket Prijs 21% excl. BTW

  Uw banner gedurende 1 jaar zichtbaar op de website van het Vakantiesalon (+/- 175.000 bezoekers/jaar). 
Te voorzien: banner in format 106 px (H) x 711 px (L) FR/NL gif, jpg of html5 + link.

 Verspreiding op onze website van 2 soorten content:
�   1 News exposant: stel uw nieuw product/uw nieuwe bestemming voor. 

Te voorzien: Tekst en visual [476px (H) x 200px (L)] FR/NL.
�   1 Deal exposant : stel uw korting voor aan de bezoekers en zorg voor meer passage op uw stand. 

Te voorzien: Tekst en visual [456px (H) x 250px (L)] FR/NL.
�   Uw brochure online: stel de bezoekers voor om uw brochure te downloaden op onze website. 

Te voorzien: Uw brochure in PDF formaat in FR/NL.
�   Wedstrijd : stel uw wedstrijd voor op onze website zorg voor meer passage op uw stand. U ontvangt de database 

van al de deelnemers aan uw wedstrijd. Te voorzien: Tekst en visual in FR/NL, urne is niet voorzien.

  Nieuwsbrief Topic : rubriek van 5 lijnen in één van de digitale nieuwsbrieven van het Salon, verstuurd naar 321.000 
contacten. Te voorzien: tekst en visual 200px (H) x 300px (L), max. 400 tekens, FR/NL.

 Mogelijkheid tot publiceren van 3 posts op onze social media. Te voorzien: tekst max. 180 tekens + visual of link FR/NL.

 Bezoekersplan: zichtbaarheid van uw logo op onz bezoekersplan (2 cm x 1,5 cm).

 Goodiebag : uw aanwezigheid in onze goodiebag (verdeeld over 10.000 exemplaren) + uw logo zichtbaar op de zak.

�  Budget .................................................................................................................................................................................................5.000 €

 2. Contractgegevens van de Kandidaat-Exposant
Alle facturen worden alleen verstuurd naar het in dit gedeelte genoemde bedrijf - Alle velden zijn verplicht.

Bedrijfsnaam: ..................................................................................................   Rechtsvorm:  .......................................................................................

Adres:  ....................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ..........................................................................................................  Stad:  ......................................................  Land:  .................................

BTW-nummer:  ....................................................................................................................................................................................................................

Bankgegevens: IBAN  ....................................................................................  BIC/SWIFT:  .........................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................................................................................

(Let op: uw facturen worden verzonden naar dit e-mailadres. Geen generiek e-mailadres invullen van het type “info@”)

 3. Wettelijke vertegenwoordiger
Deze rubriek betreft de persoon die wettelijk gemachtigd is om zich te binden als Kandidaat-Exposant en die de Deelnemingsaanvraag ondertekent. 
Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Naam en functie: .................................................................................................................................................................................................................

Tel: .......................................................................................................................   GSM :  ....................................................... Fax :  .................................

E-mail (Geen generiek e-mailadres invullen van het type “info@”) :  ........................................................................................................................................

 4. Ondertekening van de bestelbon - communicatiepakket
De ondertekende, genoemd in rubriek 2, verklaart dat hij bevoegd is om het bedrijf aangegeven in paragraaf 2 hierboven te vertegenwoordigen. 
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van FISA, online beschikbaar op www.fisa.be en waarvan 
een deel op de rugzijde kan worden teruggevonden. Deze engageert zich tot het contract met FISA door zijn ondertekening van deze 
Deelnemingsaanvraag. Verder neemt hij onherroepelijk afstand van de uitvoering van zijn eigen algemene voorwaarden.

Naam: ..................................................................................................................  Functie:  ............................................. Datum :  .................................

Handtekening voorafgegaan door de vermelding «Gelezen en goedgekeurd»:
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 1. À la carte Prijs 21% excl. BTW

�   Uw banner gedurende 1 jaar zichtbaar op de website van het Vakantiesalon (+/- 175.000 bezoekers/jaar). 
Te voorzien: 
�   170px (H) x 331px (L) op de hoofdpagina FR/NL .............................................................................................................................750 €
�   342px (H) x 240px (L) op de hoofdpagina FR/NL .............................................................................................................................500 €
�   300px (H) x 180px (L) op de interne pagina’s van de website FR/NL ........................................................................................500 €
�   50px (H) x 150px (L) op de interne pagina’s van de website FR/NL ...........................................................................................250 €

�   News exposant ...............................................................................................................................................................................................250 € 
Stel uw nieuw product/uw nieuwe bestemming voor. Te voorzien: Tekst en visual [476px (H) x 200px (L)] FR/NL.

�   Deal exposant .................................................................................................................................................................................................250 € 
Stel uw korting voor aan de bezoekers en zorg voor meer passage op uw stand. Te voorzien: Tekst en visual [456px (H) x 250px (L)] FR/NL.

�   Uw brochure online .......................................................................................................................................................................................500 € 
Stel de bezoekers voor om uw brochure te downloaden op onze website. Te voorzien: Uw brochure in PDF formaat in FR/NL.

�   Wedstrijd............................................................................................................................................................................................................500 € 
stel uw wedstrijd voor op onze website zorg voor meer passage op uw stand. U ontvangt de database van al de deelnemers aan uw 
wedstrijd. Te voorzien: Tekst en visual in FR/NL, urne is niet voorzien.

�   Nieuwsbrief Topic ..........................................................................................................................................................................................750 € 
Rubriek van 5 lijnen in één van de digitale nieuwsbrieven van het Salon, verstuurd naar 321.000 contacten. 
Te voorzien: tekst en visual 200px (H) x 300px (L), max. 400 tekens, FR/NL.

�   Goodiebag .....................................................................................................................................................................................................3.000 € 
Uw aanwezigheid in onze goodiebag (verdeeld over 10.000 exemplaren) + uw logo zichtbaar op de zak.

�   Sampling (geldig voor 1 ingang, max 2 partners per ingang) ...........................................................................................................................5.000 €
�  Ingang Paleis 3             �  Ingang Paleis 4             �  Ingang Astridhal

 2. Contractgegevens van de Kandidaat-Exposant
Alle facturen worden alleen verstuurd naar het in dit gedeelte genoemde bedrijf - Alle velden zijn verplicht.

Bedrijfsnaam: ..................................................................................................   Rechtsvorm:  .......................................................................................

Adres:  ....................................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ..........................................................................................................  Stad:  ......................................................  Land:  .................................

BTW-nummer:  ....................................................................................................................................................................................................................

Bankgegevens: IBAN  ....................................................................................  BIC/SWIFT:  .........................................................................................

E-mail:  ..................................................................................................................................................................................................................................

(Let op: uw facturen worden verzonden naar dit e-mailadres. Geen generiek e-mailadres invullen van het type “info@”)

 3. Wettelijke vertegenwoordiger
Deze rubriek betreft de persoon die wettelijk gemachtigd is om zich te binden als Kandidaat-Exposant en die de Deelnemingsaanvraag ondertekent. 
Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Naam en functie: .................................................................................................................................................................................................................

Tel: .......................................................................................................................   GSM :  ....................................................... Fax :  .................................

E-mail (Geen generiek e-mailadres invullen van het type “info@”) :  ........................................................................................................................................

 4. Ondertekening van de bestelbon - communicatiepakket
De ondertekende, genoemd in rubriek 2, verklaart dat hij bevoegd is om het bedrijf aangegeven in paragraaf 2 hierboven te vertegenwoordigen. 
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van FISA, online beschikbaar op www.fisa.be en waarvan 
een deel op de rugzijde kan worden teruggevonden. Deze engageert zich tot het contract met FISA door zijn ondertekening van deze 
Deelnemingsaanvraag. Verder neemt hij onherroepelijk afstand van de uitvoering van zijn eigen algemene voorwaarden.

Naam: ..................................................................................................................  Functie:  ............................................. Datum :  .................................

Handtekening voorafgegaan door de vermelding «Gelezen en goedgekeurd»:
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