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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 2021 de ondertussen zesde editie van 
de Fireforum Awards in samenwerking met volgende partners:





DOELGROEPEN

Planning Werf Uitbating Brand Nazorg

• Investeerders
• Privaat
• Overheid

• Gebouwbeheerders
• Eindgebruikers
• Preventieadviseurs

• Architecten
• Studiebureaus

• Fabrikanten
• Installateurs

• Voorschrijvers
• Overheid
• Hulpverleningszones
• Toezichthouders
• Beleidsmakers

• Wetenschappers
• Onderzoekers
• Kenniscentra

• Verzekeraars
• Controlebureaus

• Pers



DEELNAMEPRIJS

BRANDWEER & LEDEN FIREFORUM: € 175,00 (excl. 21% BTW)

NIET-LEDEN FIREFORUM: € 325,00 (excl. 21% BTW)

GALADINER
De Fireforum Awards zijn een uitzonderlijke gelegenheid om in een aangename sfeer nieuwe 
interessante contacten te leggen of oude contacten te vernieuwen. Inhoudelijk vormen 
de awards en de gastsprekers een bron van inspiratie om brandveiligheid te promoten.

De deelnameprijs omvat:

• Unieke networking opportuniteiten met de mensen achter de meest innovatieve 
brandveiligheidsprojecten 

• Een heerlijk en gezellig galadiner
• Uw aanwezigheid tijdens de uitreiking van de Fireforum Awards



w

2021: 6E EDITIE FIREFORUM 
AWARDS 
EVENTDATUM:  18/11/2021

Na veel wikken en wegen over de ideale format in huidige tijden, kunnen wij jullie positief nieuws 
brengen voor de volgende editie van de Fireforum Awards dit najaar.

Net zoals de voorbije edities, trekken we weer naar het Afrikapaleis in Tervuren, voor een gala-
avond waarbij de boeiendste, meest vernieuwende en succesvolle projecten uit de wereld van de 
brandveiligheid in de bloemetjes worden gezet.



w

AWARDS
 
De Fireforum Awards bekronen personen, instellingen of ondernemingen die zich op een bijzondere 
manier hebben ingezet voor de brandveiligheid. Ze worden toegekend door 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.

PROGRAMMA

18:00 Registratie & receptie
19:00 Galadiner met uitreiking van de Fireforum Awards 2021
00:00 Einde

PROGRAMMA AWARDS



PARTNERFORMULES 2021
WAAROM DEELNEMEN ALS PARTNER AAN DE FIREFORUM AWARDS 2021?

• Strategische visibiliteit
• Genereren van leads  
• Logo in alle communicaties afhankelijk van de gekozen partnerformule
• (Virtuele) promotie van uw producten & diensten
• Direct contact met deelnemers
• Dankzij de spreiding in tijd en variatie in aanbod bereikt u een ruimer publiek 
• Bestaande of potentiële klanten kunnen worden uitgenodigd als deelnemer aan uw tafel
• Uw deelname als partner betekent zowel tijdens de awards als in de communicatie vooraf 

regelmatige visibiliteit in het hart van uw doelgroep



COMMUNICATIE

PARTNERFORMULES 2021

Er wordt uitgebreid gecommuniceerd over de awards 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.

Sinds dit jaar creëren we ook in de weken voor de awards al online buzz: twee keer per week 
maken we namelijk de genomineerden van een van de categorieën bekend via een direct e-mailing. 
De genomineerden krijgen dan de kans om hun project gedetailleerder toe te lichten aan de hand 
van een 10 minuten durend filmpje. 

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

SILVER PARTNER

BRONZE PARTNER

Alle prijzen excl. 21% btw

Leden: € 4.715,00
Niet-leden: € 7.525,00

Leden: € 3.000,00
Niet-leden: € 4.715,00

GOLD PARTNER Leden: € 9.000,00
Niet-leden: € 13.500,00

Early bird
t.em. 15/09/2021

Leden: € 3.450,00
Niet-leden: € 5.422,00

Leden: € 5.425,00
Niet-leden: € 8.655,00

Leden: € 10.350,00
Niet-leden: € 15.525,00

Standaard
1



GOLD PARTNER 2021
Als Gold Partner heeft u recht op volgende zaken:

VISIBILITEIT VOOR DE AWARDS
• Uw aanklikbaar (hyperlink) bedrijfslogo op de Fireforum-website als Gold Partner
• Korte presentatietekst van uw bedrijf op de website als Gold Partner van de Awards
• Uw bedrijfslogo op de integrale communicatiecampagne
• Visibiliteit bij presentatie projecten via wekelijkse mailings voor het event
• 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
• Vrije bannering in de zaal
• Uw banner aan de registratiebalie
• Interview on stage van uw CEO (5 minuten)
• Uitreiking Fireforum Award aan een winnaar
• Vermelding van uw logo op de voorzijde van de menukaarten
• 2 VIP-tafels van 8 personen (6 medewerkers + 10 gasten) met logovermelding op uw tafel
• Mogelijkheid tot het aanleveren van een gift voor elke deelnemer
• Mogelijkheid tot het aanleveren van een presentatiebrochure/folder voor elke deelnemer
• Vermelding van het Gold Partner-logo op de statafels (aperitief & open bar)
• Logovermelding in de presentatieloop op verschillende schermen tijdens het event
• Logovermelding op het spreekgestoelte

FOLLOW-UP
Database* van de deelnemers die hierin toestemden bij de inschrijving van de Awards (mét e-mail 
adressen)

* 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 2021
Als Silver Partner heeft u recht op volgende zaken:

VISIBILITEIT VOOR DE AWARDS
• Uw aanklikbaar (hyperlink) bedrijfslogo op de Fireforum-website als Silver Partner
• Uw bedrijfslogo op de integrale communicatiecampagne
• Visibiliteit bij presentatie projecten via wekelijkse mailings voor het event
• Button advertentie gedurende 3 maanden op de website fireforum.be 

(huidige website telt vandaag 55.000 bezoekers/jaar - mediawaarde: € 950,00)

VISIBILITEIT TIJDENS HET EVENT
• Uw banner aan de registratiebalie
• Uitreiking Fireforum Award aan een winnaar
• Vermelding van uw logo op de menukaarten
• Logovermelding in de presentatieloop op verschillende schermen tijdens het event
• 1 VIP-tafel van 10 personen (3 medewerkers + 7 gasten) met logovermelding op uw tafel

FOLLOW-UP
Database (zie eerder) van de deelnemers die hierin toestemden bij de inschrijving van de Awards 
(zonder e-mail adressen)



BRONZE PARTNER 2021
Als Bronze Partner heeft u voor recht op volgende zaken:

VISIBILITEIT VOOR DE AWARDS
• Uw aanklikbaar (hyperlink) bedrijfslogo op de Fireforum-website als Bronze Partner
• Visibiliteit in de digitale mediacampagne
• Visibiliteit bij presentatie projecten via wekelijkse mailings voor het event

VISIBILITEIT TIJDENS HET EVENT
• 5 plaatsen aan een VIP-tafel (2 medewerkers + 3 gasten) met logovermelding op uw tafel

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



BEELDMATERIAAL
VORIGE EDITIES

2011
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2015
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2019



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



 

 

 

Deelnameformulier 
(GELIEVE HOOFDLETTERS TE GEBRUIKEN AUB)  

Ondergetekende (MAATSCHAPPELIJKE ZETEL + FACTURATIE-ADRES) : 

Firma + rechtsvorm:  .....................................................................................................................................  

Straat: ..........................................................................................................nr: .............bus:  .......................  

Postcode: ...................... Plaats: ................................................Land:  ..........................................................  

Ondernemingsnummer:  ...............................................................................................................................  

 

Contactpersoon (VOOR ALLE LOGISTIEKE CORRESPONDENTIE) : 

Firma + rechtsvorm:  .....................................................................................................................................  

Straat: ........................................................................................................................nr: .............bus:  .........  

Postcode: ...................... Plaats: ................................................Land:  ..........................................................  

Naam: ...................................................................Voornaam: ......................................................................  

Functie:  .........................................................................................................................................................  

E-mail:  ...........................................................................................................................................................  

Tel: ........................................................................................GSM:  ...............................................................  
 

Wenst deel te nemen aan de FIREFORUM Awards op 18 november 2021 (Afrikapaleis, Tervuren) en bevestigt: 

EARLY BIRD t.e.m. 15/09/2021 

LEDEN-tarief 

q GOLD Package van 9.000 EUR (excl. 21% BTW), na 15 september: 10.350 EUR 

q SILVER Package van 4.715 EUR (excl. 21% BTW), na 15 september: 5.425 EUR 

q BRONZE Package van 3.000 EUR (excl. 21% BTW), na 15 september: 3.450 EUR 

 

NIET-LEDEN-tarief 

q GOLD Package van 13.500 EUR (excl. 21% BTW), na 15 september: 15.525 EUR 

q SILVER Package van 7.525 EUR (excl. 21% BTW), na 15 september: 8.655 EUR 

q BRONZE Package van 4.715 EUR (excl. 21% BTW), na 15 september: 5.422 EUR 

 

Naam, functie en handtekening van de persoon die bevoegd is de vennootschap te verbinden: 

 

Naam: .................................................................Functie:  ............................................................................   

 
Datum: ................................................................ Handtekening:   ...............................................................  

TERUG MAILEN NAAR BRAM.DESMIT@TMAB.BE 


