
Het openingsevent van het jaar



DIT JAAR MET DE GROOTSTE NIEUWSJAARSBORREL OOIT!!

Ben jij erbij?



NIEUWJAARSBORREL: Een virtuele ronde tafel waarin je 20 klanten kan 
uitnodigen om samen met jou te proosten op het nieuwe jaar.

• Je kan maximaal met 20 
deelnemers per sessie proosten op 
het nieuwejaar.

• Wij kunnen voor jou een 
borrelpakket regelen voor 30 euro 
per deelnemer.

• Het is een bewezen concept. Op 1 
juli heeft Rabobank REF een borrel 
voor 20 deelnemers 
georganiseerd, zie foto hiernaast.



Van 19 t/m 21 januari komt de branche online samen om bouw- en vastgoedstrategie, visie 
en plannen voor het komende jaar te delen. Ook kijken we terug op 2020. Dit is hét jaarlijks 
evenement waarop we elkaar bijpraten en kennis delen. De eerste twee dagen gaan over 
vastgoedthema’s, dag drie over bouw.

DOELEN
✓ 6.000 deelnemers
✓ 150+ partners
✓ Een live studio waar vanuit de keynotes worden gegeven
✓ Een speciale verbinding met 100 deelnemers in de studio voor 

nóg meer interactie
✓ 100 rondetafelsessies

✓ 25 minuten rondetafelsessies
✓ 45 minuten rondetafelsessies, voor echte diepgang

Welkom bij Real Estate & Building Futureproof

Via onze online tool is het mogelijk iedereen op afstand te verbinden. Bekijk 
keynotes, bezoek beursstands, connect 1-1 en borrel samen.  



100% veilig en geen 
voedselverspilling

Door COVID-19 geen fysieke 
beurzen en events meer mogelijk

Geen CO2 uitstoot: geen 
autoverkeer & standbouw

Er ontstaan nieuwe 
businessmodellen 

Kennis over de laatste trends is 
key

Netwerken om kennis te 
delen en zaken te doen!

Zonder veel kosten een enorm 
bereik

Je organisatie gaat mee met 
de tijd

WAAROM EEN ONLINE BEURS

VOOR DE BOUW- & VASTGOEDSECTOR?
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MAINSTAGE: Een online mogelijkheid om tijdens een “10 minute TED-talk” je 
verhaal te delen met alle deelnemers.

SESSIES: Een virtuele ronde tafel waarbij maximaal 6 tafelgasten 
kunnen deelnemen en 500 bezoekers live kunnen meekijken.

1-1 NETWERKEN: Een live videochat waarin je willekeurig nieuwe 
professionals ontmoet zodat je je netwerk uitbreidt. Sessies duren 120 tot 
180 seconden.

BEURSSTAND: Een virtuele stand om je bedrijf mee te promoten. Hier kun je 
jouw bedrijf met een video presenteren aan een groot publiek.

“ConTech & PropTech Online” – 16 april van 09:00-17:00

Manieren om mee te doen

NIEUWJAARSBORREL: Een virtuele ronde tafel waarin je 20 klanten kan 
uitnodigen om samen met jou te proosten op het nieuwejaar. Sessies duren 
tot 60 minuten. Per bedrijf zijn meerdere sessies mogelijk. Wij sturen naar 
al jouw klanten een borrelpakket.



MAINSTAGE: Een 10 minuten durende "TED-talk"

• Op MainStage kun je een sprekerspresentatie 
uitzenden aan alle deelnemers. Dit is dé plek 
waar iedereen zich verzamelt om te luisteren 
naar en te leren van inspirerende presentaties. Er 
kunnen maximaal 100.000 deelnemers 
tegelijkertijd kijken.

• Alle MainStage-sessies worden door ons 
opgenomen, zodat ze later op platformen als 
YouTube en Vimeo gedeeld kunnen worden.

Coen van Oostrom, Founder & CEO EDGE
op mainstage tijdens de eerste editie op 16 april 
2020

Eva Hekkenberg, directeur concepten, op 
mainstage tijdens de tweede editie in de green 
screen studio op 30 juni t/m 2 juli 2020



SESSIES: Een virtuele ronde tafel met maximaal 6 tafelgasten

• Tot 6 personen kunnen deelnemen aan een virtuele 
rondetafelsessie.

• Reguliere bezoekers van Real Estate & Building 
Futureproof hebben de mogelijkheid om met een 
sessie mee te kijken. Vergelijk dit met het kijken 
naar een aflevering van De Wereld Draait Door, 
maar dan over bouw & vastgoed! 

• Tijdens een sessie hebben alle deelnemers de 
mogelijkheid om interactief deel te nemen via een 
chat functie.

• Alle sessies worden door ons opgenomen, zodat ze 
later op platformen als YouTube en Vimeo gedeeld 
kunnen worden.



1-op-1 NETWERKEN: Ontmoet willekeurig nieuwe professionals

• Dit is waar de magie ontstaat!  Nieuwe leads en 
nieuwe business door te netwerken.

• Met ‘1-op-1 netwerken’ kunnen aanwezigen elkaar 
willekeurig ontmoeten via live video. 

• Tijdens 1-op-1 netwerkbijeenkomsten kunnen 
aanwezigen op ‘Connect’ klikken. Wanneer beide 
personen klikken op Connect, wordt er een 
verbinding gemaakt. Precies zoals bij het uitwisselen 
van visitekaartjes, alleen dan virtueel! 

• Aan het einde ontvangen de aanwezigen de 
contactgegevens van hun nieuwe connecties.“Ik vond het 1-op-1 netwerken erg leuk, je spreekt zo mensen 

waarmee je tijdens een offline event niet direct in contact 
komt. En het leverde me nog twee nieuwe leads op ook.” –
quote deelnemer



BEDRIJFSVIDEO’S: Promoot je bedrijf aan de hand een video.

• Bezoekers van de virtuele beursstand kunnen aan 
de hand van een speciale knop aangeven dat ze 
geïnteresseerd zijn in meer informatie. Als 
standhouder krijg je hier een notificatie van zodat 
je contact met hen kunt opnemen.

• De nummering van de virtuele Real Estate & 
Building Futureproof bedrijfsvideo’s zal er 
ongeveer uitzien als op de afbeelding links. Hoe 
lager het nummer van je bedrijfsvideo, hoe hoger 
je op de pagina met video’s komt te staan

• Hoe sneller je beslist om deel te nemen aan het 
evenement, hoe hoger je komt te staan in de lijst 
(first come, first served).



Vastgoed Data

Onderhoud

Co-working

Mobiliteit

Taxaties

Productiviteit

Zelfrijdende auto’s

Gezonde 
kantoren

Duurzaamheid

Smart Buildings

Circulariteit

Communities

Mixed use

Strategie voor makelaars

Stikstof
Vergroenen van vastgoed

Werkplekken

1,5 meter economie

Digitalisering 

Bouw

Bouwen met hout

Heropenen van kantoren

Betaalbaarheid

Ontwikkelen tijdens COVID-19

Thema’s



NIEUW ONDERDEEL
BOUW & VASTGOED AWARDS

• REF Vrouw 2020

• REF Man 2020

• Slimste Gebouw 2020

• Circulaire Ontwikkeling 2020

• Digitale Vastgoedbedrijf 2020

• PropTech Bedrijf 2020

• BFP Vrouw 2020

• BFP Man 2020

• Digitale Project 2020

• Digitale Bouwbedrijf 2020

• ConTech Bedrijf 2020

VASTGOED AWARDSBOUW AWARDS

Er kan gestemd worden op een top 100 lijst (meeste stemmen wint).
Sponsor per specifieke AWARD:

• Mag zijn naam eraan verbinden
• De award digitaal uitreiken
• Kosten € 895,= per keer (minimale afname 3 edities)



Dinsdag 19 januari (Vastgoed) Woensdag 20 januari (Vastgoed) Donderdag 21 januari (Bouw)

09:00 – 09:30

10:00 – 10:30

11:00 – 11:30

12:00 – 12:30

12:45 – 13:00

13:00 – 13:30 

14:00 – 14:30

15:00 – 15:30

16:00 – 16:30

16:30 – 18:00

Toekomst van Kantoren

Toekomst van Zorgvastgoed

Toekomst van Circulariteit
Powered by New Horizon

Toekomst van Taxeren

Uitreiken AWARDS

Toekomst van Wonen

Toekomst van Logistiek

Toekomst van Assetmanagement

Toekomst van Verstedelijking

Nieuwjaarsborrels

09:00 – 09:30

10:00 – 10:30

11:00 – 11:30

12:00 – 12:30

12:45 – 13:00

13:00 – 13:30 

14:00 – 14:30

15:00 – 15:30

16:00 – 16:30

16:30 – 18:00

Toekomst van Slimme Gebouwen

Toekomst van Architectuur

Toekomst van Smart Cities
Powered by Primevest Capital Partners

Toekomst van Flex kantoren

Uitreiken AWARDS

Toekomst van Retail

Toekomst van een Leefbare Stad

Toekomst van Duurzaamheid

Toekomst van Real Estate Finance

Nieuwjaarsborrels

09:00 – 09:30

10:00 – 10:30

11:00 – 11:30

12:00 – 12:30

12:45 – 13:00

13:00 – 13:30 

14:00 – 14:30

15:00 – 15:30

16:00 – 16:30

16:30 – 18:00

Toekomst van BIM

Toekomst van Modulair Bouwen

Toekomst van de Bouwplaats

Toekomst van Houtbouw

Uitreiken AWARDS

Toekomst van Prefab

Toekomst van GIS

Toekomst van Aanbestedingen

Toekomst van Beton & Staal

Nieuwjaarsborrels

Concept programma

Jouw belangrijkste thema omarmen met jouw bedrijf via ‘Powered by ...’ kan voor € 995,-. Wij benoemen in al onze communicatie. Je logo is zichtbaar op uitingen. 
We maken een video van 2,5 minuut waarin jij het thema aankondigt. Natuurlijk benoemen we je tijdens het online event en mag jij gegarandeerd een keynote
geven.



✓ Leg op een 
laagdrempelige manier 
contact met andere 
vastgoed-professionals. 

✓ Maak deel uit van het 
hoogtepunt van het jaar 
en dé digitale 
ontmoetingsplek voor 
vastgoed-professionals in 
Nederland.

Ga je mee online?

Zij gingen je voor..
• Doel editie 1 (16 april 2020): 1.000 

deelnemers. Uiteindelijk 1.798!
• Doel editie 2 (30 juni – 2 juli): 5.000 

deelnemers. Uiteindelijk 5.447!
• Doel editie 3 (januari 2021): 6.000 

deelnemers



Real Estate & Building Futureproof heeft een aantal belangrijke 
mediapartners waardoor de kwaliteit van de content wordt gewaarborgd 
en er een groot publiek bereikt kan worden. Op deze manier kunnen we 
maximale zichtbaarheid creëren voor belangrijke thema’s binnen jouw 
bedrijf.

Mediapartners





Partnermogelijkheden

BRONS

GOUD

PLATINUM

✓ 1x keynote of rondetafelsessie op de 
MainStage (max 8 per beursdag, Real 
Estate Futureproof maakt definitieve 
selectie, niet iedereen krijgt dus een 
plek in het programma)

✓ 3x rondetafelsessie (met nummer 
tussen 001 en 300 dus bovenaan in het 
overzicht*)

✓ 1x Bedrijfsvideo (met een nummer 
tussen de 001 en 100 dus bovenaan in 
het overzicht*)

✓ 1x Nieuwjaarsborrel **
✓ Opnames van keynote en 

rondetafelsessies + deelnemers 
informatie rondetafelsessies

✓ Logo als sponsor van dit event op 
website

✓ Logo/naam van je bedrijf wordt 
prominent weergegeven op de 
hoofdpagina van het event, in 
mailings en in promotiemateriaal.

✓ Je ontvangt een klantspecifieke link 
waarmee je relaties kunt uitnodigen. 
Na afloop van de beurs ontvang je een 
overzicht van alle namen en 
emailadressen die zich via jouw link 
hebben aangemeld

✓ 3x rondetafelsessie (met een 
nummer tussen 300 en 600*) 

✓ 1x Bedrijfsvideo (met een nummer 
tussen 100 en 200*)

✓ 1x Nieuwjaarsborrel **
✓ Opnames van rondetafelsessies + 

deelnemers informatie
✓ Logo als sponsor van dit event op 

website
✓ Je ontvangt een klantspecifieke link 

waarmee je relaties kunt uitnodigen. 
Na afloop van de beurs ontvang je 
een overzicht van alle namen en 
emailadressen die zich via jouw link 
hebben aangemeld

✓ 1x rondetafelsessie (met een 
nummer 600 of hoger*) 

✓ 1x Bedrijfsvideo (met een nummer 
200 of hoger*)

✓ 1x Nieuwjaarsborrel **
✓ Opname van rondetafelsessie + 

deelnemers informatie
✓ Logo als sponsor van dit event op 

website
✓ Je ontvangt een klantspecifieke link 

waarmee je relaties kunt 
uitnodigen. Na afloop van de beurs 
ontvang je een overzicht van alle 
namen en emailadressen die zich 
via jouw link hebben aangemeld

€ 3.900,- **
€ 4.900,- **

€ 5.700,- **

1

2
3

€ 3.900 voor één editie
Of met korting voor drie 
edities in totaal € 10.000. € 4.900 voor één editie

Of met korting voor drie 
edities in totaal € 12.220. € 5.700 voor één editie

Of met korting voor drie 
edities in totaal € 15.000.

*
Nummering 
stands en sessies: 
zie de vorige slide 
voor een 
uitgebreide uitleg 
over de 
nummering van 
de virtuele 
beursstands!

Deze nummering 
is afhankelijk van 
de  aantal 
afgenomen 
beurssttands en 
rondetafelsessie. 
De genoemde 
getallen zijn een 
schatting.

**
Borrelpakketen
zijn verkrijgbaar 
vanaf 30 euro per 
stuk.

***
Leden van 
Holland ConTech
& PropTech, 
Global PropTech 
en Smart Building 
Certification
krijgen 50% 
korting. 



Alle bedrijven die betaald meedoen aan ons jaarlijkse event, gaan we 
uitnodigen voor (online of fysieke) masterclasses die wij wekelijks, 
maandelijks gaan organiseren. 

De content die het best betekenen wordt gaan we dus nogmaals brengen 
gedurende een heel jaar! Dus niet drie dagen zichtbaar, maar jouw bedrijf is 
een heel jaar zichtbaar.

Alle content van de masterclasses wordt opgenomen en gratis gedeeld via 
ons YouTube kanaal voor nog meer zichtbaarheid.

BONUS

Vervolg: Partnermogelijkheden



Het Building Futureproof team heeft in 3,5 
week het concept van een online bouw-
en vastgoedbeurs bedacht, uitgewerkt en 
uitgevoerd. Een paar feiten op een rij:

✓ 1.798 bouw en vastgoedprofessionals 
nemen deel (doel was 1.000)

✓ 177 sprekers aan rondetafelsessies
✓ 56 rondetafelsessies
✓ 10 keynote sprekers op het 

hoofdpodium
✓ 43 beursstands
✓ Duizenden 1-op-1 verbindingen (hier 

ontstaat de business!!)

Proof of Concept

Na ons eerste eendaagse evenement 
wilden we een driedaags evenement 
organiseren voor de Nederlandse 
vastgoedmarkt. Dat hebben we gedaan, 
van dinsdag 30 juni tot donderdag 2 juli 
2020. Een paar feiten op een rij:

✓ 5.447 vastgoedprofessionals (doel was 
5.000)

✓ 440 sprekers
✓ 95 rondetafelsessies
✓ 45 keynote sprekers op het 

hoofdpodium in een echte studio!
✓ 93 beursstands
✓ Tienduizenden 1-1 verbindingen (hier 

ontstaat de business!)



"Briljant georganiseerd! Net 
als bij een 'gewoon' event had 

ik keuzestress over de 
verschillende sessies. Dus 
hoge kwaliteit van het 

programma. Ik heb mezelf 
ingeschreven voor het 

volgende event, meer dan 
terecht dat jullie daar een fee 

voor vragen."

“Ik heb veel mensen leren 
kennen, zonder ze 

daadwerkelijk te ontmoeten!”

“Zo makkelijk kan het dus, 
simpel en snel de hele 

industrie en innovatie op 1 
scherm!”

“Net zoveel mooie 
gesprekken en afspraken als 
op een off-line beurs, maar 

dan véél efficiënter en 
goedkoper. We love it!”

Super evenement, we 
hebben als sector laten zien 
dat het ook anders kan en 

nieuwe innovatieve 
initiatieven kunnen werken!

“Real Estate Futureproof was 
super vet en waardevol om 
mee te maken. Je bent thuis, 
maar ook weer niet. Je kan 

netwerken. Je kan jezelf echt 
zichtbaar maken als bedrijf 

maar ook als mens. 

Wat zeggen deelnemers over Real Estate 
& Building Futureproof?

Editie September 2020



Het openingsevent van het jaar


