17+18+19

NOVEMBER 2017
MARTINIPLAZA
GRONINGEN

GRATIS
ENTREE
Beursdagen:
VR 17 NOV: 13.00 - 21.00 uur
ZA 18 NOV: 10.00 - 17.00 uur
ZO 19 NOV: 10.00 - 17.00 uur

www.nieuwbouwxl.nl

Nieuwbouw/Verbouw XL
Staat als een huis
Nieuwbouw/Verbouw XL laat 1:1 zien wat de huizenmarkt in
Groningen en verre omstreken in huis heeft. De beurs bewijst
zich al jaren als hét moment voor stadsmakelaars, gemeenten
en ontwikkelaars om de nieuwste bouwprojecten te lanceren.
De laatste bouwplannen gaan op de beursvloer hand in hand
met financiers, architecten en tientallen specialisten die
verbouwplannen uitvoeren.
Het evenement richt zich op de doelgerichte
consument in de leeftijdscategorie vanaf 25 jaar.
Variërend van starters tot een huiseigenaar die
switcht van woning. Maar ook: bezoekers die
het huidige onderkomen willen aanpakken.
Nieuwbouw/Verbouw XL is
laagdrempelig qua opzet,
De laatste bouwplannen
is gratis toegankelijk en
gaan op de beursvloer
karakteriseert zich al jaren als
hand in hand met
de ontmoetingsplek voor (ver)
financiers, architecten
bouwend Noord-Nederland.
en tientallen specialisten

die verbouwplannen
uitvoeren

Karakter
Nieuwbouw XL
› Financieel adviseurs
› Makelaars
› Gemeenten
› Architecten
› Projectontwikkelaars
› Bouwbedrijven

Verbouw XL
› Energiezuinig en slim wonen
› Aardbevingsbouwen
+ herstel aardbevingsschade
› Uit- en aanbouw
› Renovatie + restauratie
› Veiligheid
› Schilder-, spack- en stucwerk
› Daken, garages en tuinen
› Keukens + badkamers

www.nieuwbouwxl.nl
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Tarieven
Kiezen voor een maatje meer
Maat XL

Maat XXL

€1750,-

€2790,-

Grootte:
4x3 meter
Voorzieningen:
wanden, vloerbedekking,
frieslijst met naamsvermelding,
elektra, standverlichting
Media:
1/8 pagina in bouwspecial
Wonen&Co + weergave op
www.nieuwbouwxl.nl

Grootte:
8x3 meter of 6x4 meter
Voorzieningen:
wanden, vloerbedekking,
frieslijst met naamsvermelding,
elektra, standverlichting
Media:
1/4 pagina in bouwspecial
Wonen&Co + weergave op
www.nieuwbouwxl.nl
Liever een standje groter?
De pakketten zijn flexibel in te richten.

Eigen standbouw
› €65,- per m2
› Aansluiting elektra: €125,› Vloerbedekking: €5,- per m2

Contact
Team Nieuwbouw/Verbouw XL
NDC events
T 050-5844701
M 06-20629356
E events@ndcmediagroep.nl

www.nieuwbouwxl.nl

