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De spijker op z’n kop

Aankomende editie treft u
diverse veranderingen aan op
de beursvloer. Iedere hal is
gesegmenteerd, waardoor u uw
beursbezoek nog gerichter kunt
plannen. Door de opname van
de segmenten Onderhoud en
Afbouw is Bouw Compleet nóg
completer.
Ook komen onderwerpen als
veilig werken en personeelstekort
volop aan bod. Door het nieuwe
concept proeft u een andere sfeer
op de beursvloer, die u niet wilt missen.

Leven in de Bouwerij!

Wie vindt u er?

De gezelligheid die u van Bouw
Compleet gewend bent, keert terug.
Samen vieren we het feest voor
bouwend Noordoost-Nederland!
In hal 3 wordt entertainment
gecombineerd met netwerken.

Ook bij exposanten slaat het
nieuwe concept aan. Bedrijven
zoals BMN Bouwmaterialen,
Remix en Kingspan Unidek hebben
hun weg terug gevonden naar
Bouw Compleet.

Naast een DJ, een foodcourt en
een live-band kunt u aannemers
uit de regio spreken. Interessante
gesprekken gegarandeerd!

U ontmoet vertrouwde gezichten
als Bostik en Leeuwbouw. Ook is
er plaats gemaakt voor mooie
nieuwe namen!
Onder andere Saint Gobain
Weber en VELUX presenteren u
hun noviteiten.

VRAAG
EENVOUDIG
TWEE GRATIS
E-TICKETS
AAN:

Ga naar www.evenementenhal.nl/bouwcompleet
en registreer met uw persoonlijke code*:

61900014174

Ervaar het zelf!

Laat u informeren op de
Welcome-Area, waarna u uw
route over de beurs kunt starten.
Bekijk vacatures op het
Toekomstplein, bezoek uw favoriete
exposanten en neem een hapje en
een drankje in de Bouwerij, terwijl u
geniet van live-muziek. Altijd al
willen weten hoe het is om veilig
op grote hoogte te werken?
In hal 3 kunt u het zelf ervaren
door te abseilen vanaf de steiger
van Matemco.

Scan de QR Code met de
camera van uw iPhone of
een QR Code app (Android) en
BESTEL DIRECT UW TICKETS!

Gratis entree voor 2 personen
Gratis parkeren
Inclusief hapje en drankje
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