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DOELSTELLING & MISSIE

BOUWBRANCHE

exclusief en leerrijk 
netwerkmoment voor top van 
de bouwwereld organiseren

JAARLIJKSE AFSPRAAK

= meer dan 10% van alle bedrijven in België 
= geeft werk aan meer dan 7% van de 

beroepsbevolking

LOVEN

Benelux vakmanschap, 
projecten en bedrijven 

prijzen

INSPIREREN

INFORMEREN - EDUCEREN

ter inspiratie voor 
bouwprofessionals én 

toekomstige bouwprofessionals

“Ontwerp vandaag en 
bouw aan de toekomst”

VERBINDEN

verbinden van alle partijen in 
en rondom de bouwwereld



Prestigieuze 
Awarduitreiking

- keynote speaker met kwalitatieve content 

- awarduitreiking

- afterparty

Jaarlijks evenement

Locatie : 
een klassevolle, luxueuze feestlocatie

Doelpubliek: 
400+ genodigden - C-level van de bouwwereld

Mind-blowing evenement 
waar informatie delen, networken en beleving centraal staan : 

EEN UNIEK & EXCLUSIEF CONCEPT



DOELPUBLIEK

Management en directieleden van bouwondernemingen: 

CEO - CFO 
Ondernemers
Toeleveranciers in de bouw
Marketeers
Private investeerders
Publieke opdrachtgevers
Architecten

Deelnemers voorgaande jaren (BIM Awards & #BCA20) : 
Agentschap Wegen & Verkeer, Abetec Architecten, Antea Group, Antwerpse Bouwwerken, Arcadis, BAM, 
Besix, CIT Beton, Cordeel, DCA, Dura Vermeer, Jan de Nul, Kamp C, Nelissen Steenfabrieken,Reynaers
Aluminium, Stadsbader, Strabag, SBE, Sweco, Tractebel Engineering, Willemen, ….



PUBLIEKE EN PROFESSIONELE JURY

PROFESSIONELE JURY

Onafhankelijke jury van experts 
uit de markt én winnaars van 

vorig jaar 

Verdeeld over 4 categorieën: 
vakjury milieu, vakjury innovatie, 

mediajury, BIM-jury

Focus op waardevolle content

Uitgereikt door afgevaardigden 
van gold & platina partners

PUBLIEKSJURY

Online vooraf bepaald door 
de branche

Stemmen worden 
gecontroleerd op echtheid

Offline en online 
mediacampagnes over de 
hele bouwsector

Beslissende stem voor 
Bouwvrouw-Bouwman van 
het jaar 



CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE

WEBSITE01

02

03

04

www.belgianconstructionawards.be
www.belgianconstructionawards.com

MEDIAKANALEN BOUWKRONIEK & 
LA CHRONIQUE

Bouwkroniek:  32.000 lezers  + 30.000 unieke bezoekers p/m
La Chronique:  11.000 lezers  + 15.000 unieke bezoekers p/m

MAILINGCAMPAGNES print + digitaal

EVENT AMBASSADORS 
PROGRAM

Organisatie & partners sporen intern 
en extern netwerk aan tot promotie 
van het evenement

05
SOCIAL MEDIA Hele jaar door volgers triggeren

met relevante content  

http://www.belgianconstructionawards.be/
http://www.belgianconstructionawards.com/


BCA 2020: een terugblik



• 53 kandidaat-projecten ontvangen
• 1ste editie van het Bouwkroniek jaarboek 2020
• Online wedstrijd “Bouwvrouw / Bouwman van het jaar” :

Ͱ 6 verkozen kandidaten, aan elkaar gewaagd
Ͱ website 15.000x bezocht
Ͱ 2.500 stemmers 

• nieuwe samenwerkingen tussen partners onderling
• visibiliteit voor alle kandidaten, genomineerden en partners, zowel off- als online, 

in de vorm van: mailingcampagnes, social media posts, content op de website, …

PRE-EVENT: visibiliteit voor ALLE projecten



#BCA20 06-05-2021



• 200 online aanwezigen
• Interactie tijdens het evenement met de slido-tool
• Positieve commentaren
• Tevreden en terugkerende partners
• Visibiliteit over de Belgische mediakanalen, …

AFTER-EVENT: Zichtbaar succes



BCA 
TOWARDS THE FUTURE



BELGIAN CONSTRUCTION AWARDS 2021 #BCA21



Exclusieve setting : 
Château du Lac, Genval

LOCATIE



16.00 Innovation City: netwerkreceptie

16.30 welkomstcocktail

18.00 officiële opening van de ceremonie

18.05 keynote speaker

18.40 voorgerecht

18.45 awardsceremonie: deel 1

19.30 hoofdgerecht met entertainment 

19.45 awardsceremonie: deel 2 

20.30 dessert 

21.45  eindspeech

21.55 netwerkevenement

… einde

PROGRAMMA

Deze tijdsaanduidingen zijn niet bindend en slechts ter illustratie



INNOVATION CITY

Voorafgaand aan de ceremonie krijg je de kans om je bedrijf/merk maximaal in de 
kijker te zetten. Contacteer ons en plaats een (interactive) stand, banner of een 
machine om de nodige bekendheid te verwerven bij de genodigden.



Award ‘Bouwvrouw van het jaar‘

Award ‘Bouwman van het jaar’

Climate Proof Award

TRENDS Snelste groeier in de bouw

BIM Award - Industrial, Tertiary & Residential project

BIM Award - Public project

BIM Award - Infrastructure

Innovation Award - Project

Innovation Award - Product

Innovation Award – Proces/ IT

Communication Award 

International Project Award

Circular Building Award 
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Ͱ Dialoog tussen bouwfirma’s onderling, aanverwante bedrijven
en klanten

Ͱ Focus op jongeren, innovatie, duurzaamheid, digitalisatie, …

Ͱ Offline en online aanwezigheid gedurende het hele jaar : 
redactionele content om te inspireren

Ͱ Uitbouw van het evenement: nieuwe categorieën & awards
toegevoegd

Ͱ Awards als ultieme streefdoel voor bouwprofessionals / 
bouwfirma’s

Ͱ Maximaal communicatielevel met partners

INNOVEREN & GROEIEN



PARTNER-
MOGELIJKHEDEN



UNIEKE PARTNERMOGELIJKHEDEN

- 4 basispaketten : bronze, silver, gold, platinum

- Aanpasbaar en steeds op maat van uw bedrijf 

Ͱ Verbinden van bedrijfsnaam aan een award
Ͱ Product placement 
Ͱ Sponsoren van keynote speaker (in overleg met de organisatie)
Ͱ Sponsoren van gastheer/vrouw van de avond (tweetalig)
Ͱ Sponsoren van entertainment show
Ͱ Sponsoren van DJ
Ͱ Sponsoren van high tea-receptie
Ͱ Sponsoren van dessert
Ͱ Roll ups op strategische plaatsen
Ͱ Sponsoren van give aways (verloting 10 prijzen onder aanwezigen)

VOORBEELDEN:



TOEGEVOEGDE WAARDE ALS PARTNER

Kies wie/wat je sponsort en hoe je je positioneert 
tegenover ons doelpubliek.

DOELGERICHTE ZICHTBAARHEID

UITGEBREID EN KWALITATIEF NETWERK

KLANTENBINDING

TOPKWALITEIT ALOM

Onze informele setting biedt een uitstekende gelegenheid 
om bestaande relaties te versterken en nieuwe contacten te leggen.

Door je klanten uit te nodigen op dit evenement, versterk je jouw positie als groeipartner van je klant. 
Vergezel hen en je krijgt ruim de tijd om een betere band met hen te smeden.

Het evenement is de ongeëvenaarde mix tussen goede content, een betekenisvolle netwerkomgeving 
en een entertainend podium voor innoverende partners.



Zij vertrouwden ons …



Foto’s





bca@bouwkroniek.be
www.belgianconstructionawards.be

BEDANKT ! 

mailto:bca@bouwkroniek.be
http://www.belgianconstructionawards.be/


Tamara Chalmers
+32 (0)491 56 11 92

tamara.chalmers@bouwkroniek.be

Chadia Lombre
+32 (0)495 27 84 97

chadia.lombre@bouwkroniek.be

Marijke Sleeckx
+32 (0)492 22 96 35

marijke.sleeckx@ebp.be

CONTACTEER 
ONS 
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