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Dé vakbeurs voor de bouwsector
van Zuid-Nederland!
Dit evenement is een initiatief dat ondernemers, leveranciers en
opdrachtgevers bij elkaar brengt om bij te praten of om zaken te
doen. Iedereen die ook maar iets te maken heeft met deze constant
innoverende wereld, moet hier zijn. ‘brabant bouwt’ wordt ondersteund
door onderstaande adviesgroep.
Namens ‘brabant bouwt’ wensen wij u succes toe,
Carlo Heezen
Projectmanager brabant bouwt

Stichting Bouw Vastgoed
Brabant en Limburg

Exposanten profiel
U kunt op brabant bouwt fabrikanten, importeurs, leveranciers,
groot- en tussenhandelaren uit de onderstaande segmenten
verwachten:
• Afbouw-Bouwmaterialen-Vloeren
• Hang & sluitwerk
• Ruwbouwmaterialen
• Daken & gevels
• Algemene dienstverlening
• Gereedschappen
• Installatiesystemen
• Interieurbouw
• Training & opleiding
• Automatisering en ICT
• Deuren en kozijnen
• Bouwmaterieel
• Veiligheid en bescherming.
Verder schenken wij van brabant bouwt speciaal aandacht aan de
volgende onderwerpen die welbesproken zullen worden op de beurs:
• Duurzaamheid
• Innovatie
• Werk & mens
• Het ‘’nieuwe bouwen’’.

www.brabantbouwt.nl

De bezoekersdoelgroepen die wij voor u benaderen bestaan uit de
volgende 3 partijen:
• Vakgerelateerde opdrachtgevers.
• Private/ vermogende opdrachtgevers.
• Overheidsgerelateerde partijen (provincie’s/ gemeenten enz).
Door deze partijen uit te nodigen willen wij kansen creeën en samenwerkingen
stimuleren voor u als exposant zowel regionaal als nationaal.
Denk daarbij aan de volgende vakgebieden:
• Urbanisatie
• PPS (publieke-private samenwerking)
• Gebiedsontwikkeling
• Overheidsgebouwen
• Infrastructuur.
brabant brouwt
De kracht van het brabantse ondernemerschap zit hem in hard werken,
maar ook zeker in het ‘’brabantse netwerken’’. Dit betekent: niet
vergaderen aan een bureau, maar ook onder het genot van een drankje
en de afspraken op een bierviltje zetten. Daarom hebben wij vanuit
de organisatie van brabant bouwt op de openingsavond
‘’brabant brouwt’’ in het leven geroepen. Een unieke kans
om onder het genot van ons eigen speciaal gemaakte
‘’brabant bouwt’’ bier personen/partijen te vinden
om mee samen te werken, mis dit niet!

Netwerken - ontdekken - innoveren - ondernemen
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LOCATIE
BEURSGEBOUW EINDHOVEN
Lardinoisstraat 10
5611 ZZ Eindhoven

ORGANISATIE
NBI INTERNATIONAL BV I.S.M.
BEURSGEBOUW EINDHOVEN
Postbus 769
5600 AT Eindhoven

CONTACT
T. +31 (0)40 246 36 26
M. +31 (0)6 46 034 866
carlo@beursgebouw.nl
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