PERSBERICHT
Bisbeurs kent beste editie sinds 2014
Op zondag 13 oktober sloot de 31ste editie van bis, bouw- en inspiratiesalon haar deuren.
Maar liefst 77.723 bezoekers vonden hun weg naar Flanders Expo voor de grootste
(ver)bouwbeurs van Vlaanderen. Dat zijn er 10 % meer dan in 2018, meteen goed voor de
beste editie van de afgelopen 5 jaar.

Beleving en 360° communicatie
Naast flink wat extra beleving, zoals adviessessies van interieurarchitect Bart Appeltans (Blind
Gekocht), pakte bis dit jaar uit met een versterkte 360° communicatiecampagne: opvallende
nieuwe visuals, een nieuwe website met bis-blog, live-uitzendingen op de radio, extra inzet op
digitale kanalen … “Onze campagne miste haar effect niet, want de gele bis-huisjes waren
overal te zien”, zegt Kenzo Van Nieuwenhove, Head of Building Cluster bij Easyfairs.

Kruisbestuiving
Opvallend dit jaar waren de vele acties van exposanten, die mee aan de kar trokken. “Dankzij
de combinatie van onze vernieuwde campagne en het engagement van zo’n 400 enthousiaste
exposanten, realiseerden we een enorm bereik bij het juiste doelpubliek. De ideale
kruisbestuiving”, aldus Van Nieuwenhove.

De kracht van regionale bouwbeurzen
Easyfairs, organisator van bis, zet bewust in op proximity en investeert volop in regionale
(ver)bouwbeurzen. “Bezoekers kiezen voor een one-stop-shop als bis, waar ze aannemers
ontmoeten die hun project kunnen uitvoeren. Kortom, geen verre beursverplaatsing en meteen
de juiste contacten onder één dak”, verduidelijkt Dirk Van Roy, CEO Easyfairs Belgium.

Een jaar vol bouwbeurzen
Naast bis organiseert Easyfairs ook heel wat andere regionale (ver)bouwbeurzen: bouw&reno
(11-19 januari, Antwerp Expo), Wonen (25 januari - 2 februari, Nekkerhal Mechelen), Bois &
Habitat (Namur Expo) en Batireno / Energie & Habitat (Namur Expo). Bis is er volgend jaar
opnieuw van 10 t.e.m. 18 oktober 2020 in Flanders Expo.
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