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BOUWEN 

UW LIFESTYLE BEURS 
23/11>25/11 & 29/11>1/12/2019  

EXPO ROESELARE 



ÚW EVENT VOOR INTERIEUR, DECORATIE,  

KUNST, EXTERIEUR EN BOUW 

IN HET HARTJE VAN WEST-VLAANDEREN ... 

 

Beste exposant 

 

Hierbij hebben wij het genoegen u reeds de 9de editie voor te stellen van Huis & 

Tuin, hét stijlvolle evenement in de Expohallen in Roeselare. 

Huis & Tuin wil de bezoekers de allerlaatste trends presenteren op het vlak van   

interieur, kunst, decoratie, exterieur en bouw: huisinrichting, sfeer, decoratie,     

tuinbeleving, lifestyle, wellness, enz.  

Met een zeer sterke mediacampagne zijn wij er de voorbije jaren in geslaagd om dit 

hoogstaand evenement op de kaart te zetten qua lifestyle-event. 

 

Noteer alvast in uw agenda de 9de editie van Huis & Tuin van:  

23 november t.e.m. 25 november en 29 november t.e.m. 01 december 2019. 

Wenst u deel te nemen? Aarzel niet en schrijf tijdig in! 

U kunt ons steeds contacteren voor vrijblijvende informatie of neem alvast een   

kijkje op www.huisentuin.eu. 

 

Wij komen ook graag persoonlijk bij u langs om het event nog wat concreter toe te 

lichten en samen met u een stijlvolle deelname uit te stippelen. 

 

Alvast bedankt dat u erbij wilt zijn! 

 

Unizo Diensten Roeselare– Izegem vzw 

Arme Klarenstraat 55 

8800 Roeselare 

Contactpersoon: Filip Deroo - Eventmanager 

T 0494 87 90 35 

E filip.deroo@udri.be 
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EEN GREEP UIT ONZE PUBLICITEITSCAMPAGNE  

 

 

• 400 Akzie-baanborden 2m² 

• 20.000 A5-flyers full-colour verspreid over ruime regio 

• Partnership met Roularta Mediagroup 

• 2 opeenvolgende weken publiciteit in alle edities van   

   ‘Deze Week ’ West-Vlaanderen  

•  Publiciteit in alle edities van ‘De Zondag’  

•  Publiciteit in alle edities van ‘Blits West-Vlaanderen’ 

•  Special ‘Blits - Huis & Tuin’ 

•   Nest of gelijkwaardig magazine, afhankelijk van verschijningsdatum 

•   Steps / Steps de luxe 

• Het Laatste Nieuws 

• Facebook 

• Instagram 

• ... 


