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Spelfabriek 2022
Premium Spellenbeurs in Limburg

Locatie

Watt17
Koeltorenlaan 9
3550 HeusdenZolder

Gezelschapsspellen hebben ons meer dan ooit
verbonden!
Het afgelopen jaar doken we massaal onze kast in op zoek naar
gezelschapsspellen. Eerst in onze bubbel, maar nu durven we ook
weer dromen van gezelschapsspellen spelen met anderen. De
tweede editie van onze premium spellenbeurs kan dan ook niet
anders dan nog beter worden. Wij richten ons voor onze beurs
vooral op gezinnen (met en zonder kinderen) die graag nieuwe
spellen willen leren ontdekken. Zij die graag nog eens willen
genieten.

UNIEK
CONCEPT
Unieke hobby
Unieke locatie
Unieke mensen

HOT!HOT!HOT!

Programma

Spellenbeurs
10u-18u
- Speluitgevers
- Kinderanimatie
- Winkels
- Infostands
- Demonstraties
- Speelgelegenheid
- Eten & Drinken

Meeple vzw

- Gedreven
- Enthousiast
- Groeiend
- Maatschappelijk

Gezelschapsspellen zijn
terug van weggeweest!
Het is een markt die
volop in bloei staat.
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Zin om ons evenement te
boosten?
Wij zijn op zoek naar organisaties die
ons een duwtje in de rug willen geven.
Extra Small

€ 25

Online vermelding
+ 1 gratis ticket

Small

€ 50

Online vermelding
+ 4 gratis tickets

Medium

€ 100 Online vermelding + yer
+ beursplan + 2 gratis
tickets

Large

€ 200 Online vermelding + yer
+ beursplan + reclame in
goodiebag + banner/vlag/
stand op beurs + 5 gratis
tickets

Extra Large

Waarom moet jij er zeker bij
zijn?
Wil je jouw organisatie in de kijker zetten
bij meer dan 2000 potentiële klanten?

€ 350 Large + Op maat
uitgewerkte spellenavond
voor je organisatie (max 15
personen)

Let’s Go Loco

?

Wil je jouw organisatie linken aan een
positieve en hippe hobby?
Wil je gepassioneerde mensen helpen
om hun droom waar te maken?

Op maat uitgewerkte
sponsordeal

Liever sponsoren in natura?
Levert jouw onderneming producten of
diensten die ons kunnen helpen, dan zijn
die ook meer dan welkom! In onderling
overleg wordt er dan besloten welke
wederdienst wij kunnen leveren.

Wil je zelf spellen leren kennen die bij jou
passen?
Word dan onze sponsor en wij zorgen dat
het een win-winsituatie wordt!

ONZE BELOFTE
Wij beloven het onderste uit de kan te halen voor dit
evenement. De beste spellenbeurs in Vlaanderen en Nederland,
dat is waar we voor gaan. Spelfabriek is een initiatief op lange
termijn.

JA, IK WIL SPONSOREN!
Stuur een e-mail naar sponsoring@spelfabriek.be
Handig om te weten: We zijn een geregistreerde vzw, je
ontvangt dus een bewijs van betaling dat je kan indienen als
onkosten.
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