VIBE - CONGRES 2020

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WE
Het innovatieve kenniscentrum in Vlaanderen dat streeft naar een
mens- en milieuvriendelijke woon-, werk- en leefomgeving.

Het VIBE-congres is ondertussen een vaste

Op 1 en 2 oktober organiseren we

waarde binnen de bouwwereld. Ieder jaar

samen met Bond Beter Leefmilieu

proberen we een actueel thema aan te snijden.

en KU Leuven het VIBE-congres

Het centrale onderwerp is dit jaar de koppeling

‘De gezonde en veerkrachtige

tussen gezondheid en klimaatverandering.

gemeente - Do or die: lessen uit

Twee items die sinds de coronacrisis terug

de pandemie voor de klimaatverandering’.

bovenaan de stedenbouwkundige agenda

Topics die we tijdens het congres

staan. We mikken daarom op een breed

aansnijden zijn onder meer adaptieve

publiek van deelnemers: stedenbouwkundigen,

stadsplanning, gezonde ruimtelijke ordening,

ruimtelijke planners, ontwerpers, studenten,

de regeneratieve gemeente

beleidsvertegenwoordigers en andere

en de impact van de klimaatverandering op

professionals die actief zijn binnen de

onze gezondheid.

bouwwereld.

DO OR DIE: LESSEN UIT DE PANDEMIE VOOR DE KLIMAATVERANDERING
Sinds halverwege maart leven we in een nieuwe wereld. De internationale coronacrisis schudde
onze samenleving wakker. Ook op stedenbouwkundig niveau moeten we in het postcoronatijdperk ingrijpen. Inwoners van steden en gemeenten hebben nood aan meer groen in de buurt,
meer lokale winkels op wandelafstand, meer natuurlijke elementen in de wijk en meer wandel- en
fietsmogelijkheden. Een kernelement in dat ganse verhaal is aanpasbaarheid. Het VIBE-congres laat
de deelnemers kennismaken met mogelijkheden en inzichten om buurten, wijken en gemeenten te
laten meebewegen op deze stroom van veranderingen.

VIBE - CONGRES 2020

U KAN ER OOK BIJ ZIJN!
U kan als sponsor kiezen tussen verschillende opties om uw organisatie in
de kijker te zetten. Liever een voorstel op maat? Geen probleem!

VIBE maakt voor dit congres een professionele
programmabrochure op die u als sponsor de
kans biedt om uw aanpak en principes voor
te stellen. De programmabrochure is een
herbruikbare inspiratiebron die de deelnemers
na het VIBE-congres kunnen raadplegen.
De programmabrochure wordt als volgt

VIBE-congres 2019

samengesteld:
•

Situering van de problematiek

•

Voorstelling van onze partners en

De gezonde en
veerkrachtige gemeente

sponsors
•

Het congresprogramma

DOELPUBLIEK VAN HET VIBE-CONGRES
•
•
•
•

Stedenbouwkundigen
Ruimtelijke planners
Ontwerpers
Architecten

•
•
•
•

Lokale overheden
Regionale overheden
Beleidsmedewerkers
Studenten

SPONSOROPTIES

OPTIE #1

OPTIE #2
Publireportage in de

Advertentie in de

programmabrochure op

programmabrochure

twee A4-pagina’s.

op een halve A4-pagina.

Full colour inclusief tekst,

Vermelding als sponsor

foto’s en logo.

in de communicatie.

Vermelding als sponsor
in de communicatie.

Prijs 250,- BTW excl.

Prijs 500,- BTW excl.

WAT U NOG NIET WIST:
•
•
•

•

Als sponsor heeft u recht op één gratis congresdeelname.
Uw advertentie of publireportage verschijnt ook in de online programmabrochure
die we na het congres op de website plaatsen.
Uw logo wordt opgenomen in de communicatie voorafgaand aan het VIBE-congres dus
op sociale media (Facebook, Twitter en LinkedIn), in de nieuwsbrieven en op de website
van het VIBE-congres.
U kan steeds een kijkje nemen op deze website om het programma te raadplegen.

WIL U ONS STEUNEN?
Contact en afspraken: Laurens Marysse, communicatieverantwoordelijke VIBE vzw
laurens.marysse@vibe.be | +32 (0)491 22 99 10

