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MEGASPIRITS
DE ONVERMIJDELIJKE
AANVULLING VAN MEGAVINO

WAAROM DEELNEMEN
AAN ONZE BEURS?
10.000m² • 23.000 bezoekers
2.600 pro bezoekers • 250 exposanten

Jaar na jaar winnen destillaten en alcohols aan
populariteit. Megaspirits heeft naast Megavino
zijn plaats gevonden en zich gevestigd als een
onmisbare partner

NEW

Uw verkoop verbeteren

Uw merkimago verhogen
en promoten

›› G
 erichte communicatie op consumenten
• Pers
• Radio
• Social Media
• Nieuwsbrieven
• En U!

Uw passie en know
how delen

Uw producten laten
ontdekken en degusteren
door de consumenten

BEZOEKERS:
62% mannen • 38% vrouwen
60% NL • 40% FR
38% Brussel • 46% Vlaanderen • 16% Wallonië

›› D
 irect verkoop
• Bestelling en betaling op uw stand
(geen commissie)

MEGASPIRITS IN SHORT:
• E
 en eigen identiteit
• Een geintegreerde zone
• Laat het publiek u product ontdekken
en proeven
• Verkoop rechstreeks één per één of in
grotere hoeveelheid via de pick-up zone

•O
 phalen bij de pick up zone
(georganiseerd en beheerd door Megavino)

EN DE PRO’S

U EVENEMENT TIJDENS
MEGAVINO?
Contacteer ons en boek u private ruimte voor
uw evenement (cocktail, lunch, afterwork…)

›› N
 odig hen uit en ontmoet hen
›› Gratis ingang elke dag
›› Inschrijving via het platform
(pro.megavino.be)
Een nieuwsbrief wordt aan
ons database doorgestuurd
(meer dan 20.000 contacten)

Reservatie & informatie
PROJECT MANAGER:

PROJECT MANAGER:

Marie Engels

Olivier Dubois

Tel.: +32 (0)2 808 41 80

Tel.: +32 (0)2 808 41 60

Mob.: +32 (0) 499 31 94 24

Mob.: +32 (0) 485 76 62 41

mengels@conceptum.eu

odubois@conceptum.eu

HEAD OF
EXHIBITIONS:
Jessica Rebelo
Tel.: +32 (0)2 808 41 71
Mob.: +32 (0)474 43 91 26
jrebelo@conceptum.eu

MEGAVINO.BE
info@megavino.be

