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PARTNERDOSSIER

WAT IS FIREFORUM VZW?
Fireforum vzw streeft naar een betere brandveiligheid, door
het stimuleren van dialoog tussen de betrokken partijen, het
verspreiden van kennis en informatie en het promoten van
kwaliteit en innovatie.
Fireforum vzw organiseert in 2022 de zevende editie van het
Fireforum Congres in samenwerking met volgende partners:

DOELGROEPEN
Planning

•
•

Werf

Verzekeraars
Controlebureaus

•
•
•
•

Investeerders
• Privaat
• Overheid
Gebouwbeheerders
Eindgebruikers
Preventieadviseurs

Uitbating

•
•
•

Wetenschappers
Onderzoekers
Kenniscentra

•
•

Architecten
Studiebureaus

•
•

Fabrikanten
Installateurs

Brand

•
•
•
•
•

Nazorg

Voorschrijvers
Overheid
Hulpverleningszones
Toezichthouders
Beleidsmakers

•

Pers

DEELNAMEPRIJS
FIREFORUM LEDEN

€ 335 (excl. btw)

NIET LEDEN

€ 455 (excl. btw)

De deelnameprijs omvat:
• Deelname aan het volledige congres
• Uitgebreide catering gedurende de congresdag (onthaal, koffiepauzes, lunch)
• Begeleid bezoek aan de Gare Maritime, met professionele gids die alle innovatieve aspecten op
vlak van brandveiligheid van de Gare Maritime zal toelichten
• Deelname aan de afsluitende receptie
• PDF-presentaties downloadbaar via de Fireforum-website na het congres
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2022: 7E EDITIE FIREFORUM
CONGRES
EVENTDATUM:

25/10/2022

EVENTLOCATIE:
Maison de la Poste
			Rue Picard 5/7
			1000 Brussel
De zevende editie van het Fireforum Congres vindt plaats in Maison de la Poste, gelegen op de site
van Tour & Taxis.
Dit prachtig gerenoveerde erfgoed ademt geschiedenis, en komt tegelijkertijd enorm modern voor
de dag. Gelegen vlak naast de Gare Maritime, een sterk staaltje in brandveiligheid dat we later op
de dag ook zullen bezoeken, biedt Maison de la Poste een unieke locatie die perfect aansluit bij het
Fireforum Congres. De locatie is goed bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als met de wagen,
centraal gelegen, en biedt met zijn verschillende ruimtes voldoende mogelijkheden voor presentaties en partners de ruimte te bieden die het best aansluit bij hun noden.

PROGRAMMA CONGRES
THEMA: “Wetenschappelijk onderzoek” & “Toegepaste brandveiligheid”
In de sessies “Wetenschappelijk Onderzoek” stellen de sprekers hun toekomstvisie voor: Welke
nieuwe ontwikkelingen kunnen we verwachten? Welke nieuwe inzichten zullen onze kijk op
brandveiligheid beïnvloeden?
Bij “Toegepaste Brandveiligheid” belichten we de toepassingen van vandaag. Wat is nu “state of the
art”? Welke praktische tips kan je geven voor effectievere brandveiligheid? Hoe ga je in de praktijk
om met nieuwe voorschriften of nieuwe technologieën? (talen: Nederlands of Frans)
Tijdens de afsluitende plenaire sessie gaan visionairs, captains of industry en beleidsmakers met
elkaar in debat.
Na het congres krijgen alle deelnemers de unieke kans tot een begeleid bezoek aan de Gare
Maritime op de site van Tour & Taxis, gevolgd door een networking drink.
PROGRAMMA
Het programma wordt gepubliceerd op de Fireforum website zodra er meer details bekend zijn.

w

LOCATIE: MAISON DE LA POSTE,
GARE MARITIME
Maison de la Poste
In het begin van de 20ste eeuw deed de Maison de la Poste dienst als ‘Hôtel de l’Administration,’ het
administratief centrum van Tour & Taxis voor telefoon- en telegraafservices. In de jaren 1970 werd
het gebouw gebruikt als postkantoor waardoor het de naam ‘Hôtel de la Poste’ kreeg. In de jaren
1990 werd er zelfs een populaire nachtclub in ondergebracht! Sinds de jaren 2000 is het een van de
populairste locaties voor private en openbare evenementen van Brussel geworden.
Gare Maritime
Gare Maritime is een baanbrekende hub die onverwachte retail-, werk- en hang out-ervaringen
combineert, gelegen langs het kanaal in de vooruitstrevende stadswijk Tour & Taxis. Het is een bestemming waar alle bedrijven impact-bewust zijn. Een plek waar innovatie en artisticiteit het debat
en de actie openen, om de maatschappij ten goede te beïnvloeden en het tempo op te drijven door
het voortouw te nemen.

Hoe te bereiken?
Adres
Picardstraat 7
1000 Brussel
Parking
T&T Parklane Parking (Drève du Parc, 1000 Brussel)
BePark - Parking Molenbeek Picard Tour & Taxis (Le Lorrainstraat 26, 1080 Sint-Jans-Molenbeek)
BePark - Parking Havenlaan (Havenlaan 12, 1080 Sint-Jans-Molenbeek)
Parking Espalande Tour & Taxis (Havenlaan 86C, 1000 Brussel)
Openbaar vervoer
Gratis shuttle bus van Brussel Noord station tot Tour & Taxis
Te voet
Station Brussel Noord ligt op 20 mintuen wandelen van Gare Maritime.

PARTNERFORMULES 2022
WAAROM DEELNEMEN ALS PARTNER AAN HET FIREFORUM CONGRES 2022?
•
•
•
•
•
•
•

Strategische visibiliteit
Genereren van leads
Logo in alle congrescommunicaties afhankelijk van de gekozen partnerformule
Promotie van uw producten & diensten
Direct contact met deelnemers
Bestaande of potentiële klanten kunnen worden uitgenodigd als deelnemer
Uw deelname als partner betekent een volledige dag netwerken in het hart van uw doelgroep

EXPORUIMTE
De congresdeelnemers zijn vrij om de exporuimte te bezoeken. De exporuimte is gelegen in de
cateringzone met als resultaat dat tijdens de pauzes en lunch er voldoende gelegenheid zal zijn om
te netwerken met de deelnemers.
Exposanten worden aangemoedigd om demonstratiemateriaal mee te brengen en de aanwezigen
een unieke kans te bieden om nieuwe producten van dichtbij te bekijken en vragen te stellen.

COMMUNICATIE
Er wordt uitgebreid gecommuniceerd over het congres via verschillende kanalen. De visibiliteit van
de partner wordt verzekerd via direct e-mailing naar uiterst kwaliteitsvolle en exclusieve databases
van de diverse organiserende en ondersteunende organisaties.
Verder bestaat het communicatieplan uit onder andere online-advertenties, button-advertenties,
advertenties in gedrukte magazines zoals Fireforum Magazine en aankondiging van het congres op
de websites van de ondersteunende organisaties.
Afhankelijk van de gekozen partnerformule ontvangen de partners een banner- of button
advertentie gedurende 3 maanden op de website www.fireforum.be

PARTNERFORMULES 2022
Tarief

Technisch-commerciële
presentatie1

GOLD PARTNER

Leden: € 10 950,00
Niet-leden: € 16 500,00

1 presentatie in de
plenaire ruimte *

SILVER PARTNER

Leden: € 5 230,00
Niet-leden: € 7 900,00

1 presentatie in breakout room *

BRONZE PARTNER

Leden: € 3 360,00
Niet-leden: € 5 050,00

Niet inbegrepen *

Early bird korting t.em. 01/07/2022 - profiteren van deze korting? Contacteer TMAB
via bram.desmit@tmabevents.be.
* Een (extra) technisch-commerciële presentatie in break-out room kan worden
aangekocht voor € 1 050.
Alle prijzen excl. 21% btw

GOLD PARTNER 2022
Als Gold Partner heeft u recht op volgende zaken:
VISIBILITEIT VOOR HET CONGRES
• Uw aanklikbaar (hyperlink) bedrijfslogo op de Fireforum Congrespagina als Gold Partner
• Korte presentatietekst van uw bedrijf op de website als Gold Partner van het congres
• Uw bedrijfslogo op de integrale communicatiecampagne
• Uw logo in de registratiebevestiging (e-mail)
• Banneradvertentie gedurende 3 maanden op de website fireforum.be
(huidige website telt vandaag 55.000 bezoekers/jaar - mediawaarde: € 950,00)
De Gold Partner wordt op alle communicatie vermeld voor maximale visibiliteit.
VISIBILITEIT TIJDENS HET EVENT
• Technisch-commerciële presentatie van 15 min tijdens de plenaire sessie
• Keuze voor uw presentatiestand (10m2) - zeer centraal gelegen (incl. 1 tafel en 2 stoelen)
• Mogelijkheid tot het opstellen van een banner aan de registratiedesk
• Vermelding van het Gold Partner logo op alle buffetten
• Uw presentatiebrochure (A4-formaat) in de conferentietas
• Mogelijkheid tot het aanleveren van een gadget voor de conferentietas
• Logo op het scherm voor en na iedere presentatie
• Pop-up banner tijdens de afsluitende receptie
• 8 congresplaatsen waarvan 6 voor genodigden en 2 voor medewerkers
FOLLOW-UP
Database* van de deelnemers die hierin toestemden bij de inschrijving van het congres (mét e-mail
adressen)

TECHNISCH-COMMERCIËLE PRESENTATIE
De GOLD partner krijgt de unieke kans om zijn/haar presentatie te geven tijdens de plenaire sessie.
Deze formule is uniek en biedt u als GOLD partner de mogelijkheid om een uitermate geschikte
doelgroep voor uw producten toe te spreken. Let er wel op dat deze presentatie niet louter
commercieel mag zijn en dat u zeker het technische aspect van uw product niet vergeet.
Deze presentatie dient voor 19/10/2022 verstuurd te worden
(bram.desmit@tmab.be) om de regie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

naar

Bram

de

Smit

* De bezoekersdatabase is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 op de
bescherming van de privacy en is conform de nieuwe GDPR wetgeving, en het is u enkel toegelaten
dit bestand te gebruiken volgens de principes van deze wet. Deze database mag niet verspreid
worden, noch gratis, noch tegen betaling. Ze mag enkel gebruikt worden door de contractant.

SILVER PARTNER 2022
Als Silver Partner heeft u recht op volgende zaken:
VISIBILITEIT VOOR HET CONGRES
• Uw logo op de integrale e-mail campagne en printed media campagne
• Uw aanklikbaar (hyperlink) bedrijfslogo op de Fireforum Congrespagina als Silver Partner
• Button advertentie gedurende 3 maanden op de website fireforum.be
VISIBILITEIT TIJDENS HET EVENT
• Technisch-commerciële presentatie van 15min in de break-out room tijdens de lunch of
koffiepauzes
• 3m2 ruimte voor een pop-up stand in de congres cateringzone (incl. 1 tafel en 2 stoelen)
• Uw presentatiebrochure (A4-formaat) in de conferentietas
• Logovermelding in de partnerloop op het projectiescherm in de plenaire sessie
• Pop-up banner tijdens de afsluitende receptie
• 4 congresplaatsen waarvan 2 voor genodigden en 2 voor medewerkers
FOLLOW-UP
Database (zie eerder) van de deelnemers die hierin toestemden bij de inschrijving van het congres
(zonder e-mail adressen)

BRONZE PARTNER 2022
Als Bronze Partner heeft u recht op volgende zaken:
VISIBILITEIT VOOR HET CONGRES
Uw aanklikbaar (hyperlink) bedrijfslogo op de Fireforum Congrespagina als Bronze Partner.
VISIBILITEIT TIJDENS HET EVENT
• 3m2 ruimte voor een pop-up stand in de congres cateringzone (incl. 1 tafel en 2 stoelen)
• Uw presentatiebrochure (A4 formaat) in de conferentietas
• Logovermelding in de partnerloop op het projectiescherm in de plenaire sessie
• Pop-up banner tijdens de afsluitende receptie
• 2 congresplaatsen waarvan 1 voor een genodigde en 1 voor een medewerker
FOLLOW-UP
Database (zie eerder) van de deelnemers die hierin toestemden bij de inschrijving van het congres
(zonder e-mail adressen)

PARTNERS VORIGE EDITIES

FIE

EEN STUKJE
GESCHIEDENIS...
Hoe het allemaal begon in 2010...

Datum: 14 & 15 oktober 2010
Locatie: Basiliek van Koekelberg
Aantal deelnemers: 250 personen
Thema: Fire Safety Management - from
design to maintenance

Datum: 18 & 19 oktober 2012
Locatie: Egmontpaleis Brussel
Aantal deelnemers: 200 personen
Thema: Fire & Sustainability: Duurzaam bouwen is een trend, maar wat
betekent dit voor de ‘brandveiligheid’
van gebouwen?

Datum: 20 & 21 november 2014
Locatie: Hotel Le Plaza (Brussel)
Aantal deelnemers: 200 personen
Thema: Innovatie in brandveiligheid

Datum: 24 november 2016
Locatie: Business Faculty
Aantal deelnemers: 220 personen

Thema: Wetenschappelijk
onderzoek & Toegepaste
Brandveiligheid

Datum: 20 november 2018
Locatie: Sheraton Brussels Airport Hotel
Aantal deelnemers: 200 personen
Thema: Wetenschappelijk onderzoek &
Toegepaste Brandveiligheid

CONTACT
SPONSORING
Bram de Smit
+32 (0)52 65 00 34
+32 (0)477 84 76 04
bram.desmit@tmab.be
TMAB Business Events
Neringstraat 15
1840 Londerzeel

PROGRAMMA
Bart Vanbever
+32 (0)2 706 80 13
+32(0)477 70 02 56
bart.vanbever@fireforum.be
Fireforum
A. Reyerslaan 80
1080 Brussel

