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Trends en Kanaal Z reiken de Belgian HR Awards uit.
25 april 2017 - The Wild Gallery - Brussel

CONCEPT
Op dinsdag 25 april 2017 reiken Trends en Kanaal Z samen met partners Publicarto en
De Facto Image Building, de Belgian HR AWARDS uit in The Wild Gallery te Brussel.
Op dit prestigieuze evenement worden drie awards uitgereikt (supported by Trends en Kanaal Z):
Twee HR Pioneer Awards, op basis van spontaan voorgestelde bedrijfscases
• HR Pioneer Award for Internal Communication
• HR Pioneer Award for External Communication
Die avond is er ook de uitreiking van de prestigieuze HR Manager of the Year.
De winnaars ontvangen hun award tijdens een stijlvol business-event in aanwezigheid van
leidinggevenden en beslissingsnemers uit de Belgische HR-wereld.
Natuurlijk krijgt ook u die avond de gelegenheid om te netwerken met alle aanwezige HR-professionals.

COMMUNICATIE
Dit evenement wordt aangekondigd in print, online en via televisie en kan rekenen op een sterke promotionele
ondersteuning.
Er werd een uitgebreid mediaplan opgemaakt:
• Advertenties in Trends/Trends-Tendances en Data News (N/F)
• Online-campagne op trends.be (N/F), datanews.be (N/F) en streekpersoneel.be (N)
• Televisiecampagne in Z-HR/Z-RH op Kanaal Z/Canal Z
• Via mail naar geregistreerde gebruikers van bovenstaande sites + naar een selectie van de HRM Trends Top
• Dedicated site www.belgianhrawards.be
• Print en digitale uitnodigingen

PROGRAMMA
• 18u00
• 19u00

• 20u00

Welkomstcocktail
Keynote speaker
Presentatie van de genomineerden in elke categorie en uitreiking van de awards:
•H
 R Pioneer Award for Internal Communication
•H
 R Pioneer Award for External Communication
• HR Manager of the Year
Galadiner

• 21u00

Walking dessert & networking

GOLD PARTNERSHIP
• Twee tafels van tien personen op het event
• Business branding 90” voor de structurele partners op Kanaal Z/Canal Z en op www.belgianhrawards.be
• Logovermelding op alle communicatie rond het event (exclusief online banners)
• Logo in aankondigingstrailer op Kanaal Z/Canal Z
• Visibiliteit tijdens het event:
- vermelding logo op de onthaalmuur en op groot projectiescherm tijdens het academisch gedeelte
- creatieve visibiliteit ter plaatse te bespreken met de organisatoren
- 1 minute videoboodschap met CEO van de partner gedurende het academisch gedeelte
- autopromo spot met geluid op groot scherm aan begin van academisch gedeelte en zonder geluid in
de cocktail area op plasmaschermen
• Goodiebag
• Klikbaar logo in bedankingsmail

Voorstel Gold Partnership: ¤ 25.000 (excl. BTW)
Geen sectorexclusiviteit

CONTACT
Sonia Vermeire
T +32 (0)53 82 60 86 of +32 (0)475 49 78 13 • sonia.vermeire@publicarto.be

Vanessa Van Acker
T +32 (0)53 82 60 94 of +32 (0)468 15 38 64 • vanessa.vanacker@publicarto.be

