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Business card
Business cards worden gepubliceerd op de 
pagina’s van de sectorale ‘TOP workplace 
design & build. Realisatie door FCO Media, 
aan ons te leveren: logo, website adres en 
de coördinaten van de contactpersoon. 

Bedrijfsvoorstelling 
Bedrijfsprofiel met voorstelling van uw activi-
teiten, rijkelijk geïlustreerd met  foto’s van uw 
realisaties. De tekst van de PUBLI-VIEW wordt 
op een journalistieke manier aangepakt.

Inbegrepen in het tarief zijn:
• het opstellen van de publi-reportage op  
 basis van een interview
• de vertaling naar de tweede taal van de  
 goedgekeurde tekst (FR of NL)
• beeldmateriaal in hoge resolutie aan 
 te leveren door de klant, indien de foto’s  
 door FCO Media moeten gemaakt worden,  
 zullen deze kosten bovenop de package  
 aangerekend worden
• de lay-out van de twee versies (NL en FR)

OPLAGE : 4.000 EX.
2 edities : 2.600 NL + 1.400 FR

INHOUD
• De mooiste binnen-architectuur van bedrijven
• Barometer van workplace beheer  
• B2B services showcase 
 
DOELGROEP B2B  
• De beslissingsnemers van bedrijven met min 75 werknemers,  
 in de industrie, administraties en collectiviteiten die in   
 België zijn gevestigd. 
• De verantwoordelijke(n) van het gebouwbeheer, van de   
 binneninrichting van werkomgevingen, van het beheer van 
 de facilitaire diensten en het mobiliteitsbeheer.
• Naar gelang de omvang van de organisatie, de activiteiten-  
 sector van de onderneming of het thema van de editie,   
 worden de media verzonden naar de Facility Manager,   
 Financieel Directeur, Algemeen Directeur, Aankoopdirecteur,  
 HR Directeur of logistiek / technisch
 
MATERIAAL
• PDF-bestand, vierkleurendruk - 300dpi 
• Nog te realiseren materiaal: te leveren 6 weken voor   
     verschijning (de realisatiekosten zullen gefactureerd   
 worden). 

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen in onze bestelbonnen, 
facturen  en kunnen teruggevonden worden op www.profacility.be/advertising 
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workplace 2019

PB  WORKPLACE SHOWCASE 2016

Deze slogan vat perfect de verschillende taken 
samen die Colliers International Belgium        
verzorgt voor haar klanten in België. De multi-
disciplinaire teams begeleiden ondernemingen 
en organisaties bij de optimalisering van hun 
vastgoedkeuzes. Colliers helpt ze om een effi  -
ciënte en fl exibele werkomgeving uit te werken 
die zinvol is voor de medewerkers en de     
‘corporate identity’ van de onderneming ver-
stevigt. Het onmisbare ‘change management’ 
maakt ook deel uit van het voorgestelde ser-
viceaanbod.

PUBLI-VIEW

Stad Aalst

CONSULT. CONCEPT. 
CONSTRUCT. ONLY COLLIERS! 

WORKPLACE SHOWCASE 2016  PB

Workplace Strategy  
De identiteit van een onderneming vertalen in haar kantoorruimte 
is een kwestie van coherentie en erop toezien dat alle teams zich 
echt thuis voelen in de ruimte. Colliers ontpopt zich tot een 
waardevolle en inventieve partner om werkomgeving en kantoren 
in te richten met respect voor het merkimago en de waarden    
van de onderneming. 
Een goed uitgedachte werkomgeving stimuleert de synergie 
tussen de teams, zorgt dat mensen elkaar beter begrijpen, 
bevordert kennis- en ideeënuitwisseling, lost problemen op een 
meer informele manier op en brengt soms meer fl exibiliteit met 
zich mee in de werkregeling. Een geslaagd ontwerp en design 
versterken het gevoel van ‘erbij te horen’, de betrokkenheid,      
de innovatie, de prestaties van de medewerkers en dus ook     
van de onderneming.

Design & Build
Op basis van een vast budget en een uitgewerkte planning neemt 
Colliers de verwezenlijking en het beheer van het project volledig 
op zich: ontwerp van het concept, design en ‘look & feel’, 
inrichtingswerken, installatie van het meubilair, verhuizing, 
planning en budgetbeheer. De klant kan zich zo focussen op    
zijn eigen core business terwijl hij tegelijk betrokken blijft bij het 
concept van zijn nieuwe werkomgeving.

Verhuizen naar een optimale bedrijfslocatie zonder zorgen
De zoektocht naar het ideale bedrijfsgebouw aan de beste     
(huur)voorwaarden vergt heel wat kennis en expertise. Om dat    
zo effi ciënt mogelijk te laten verlopen zonder onaangename 
verrassingen, neem je best een expert onder de arm.                              
De consultants van Colliers begeleiden je onderneming in alle 
vastgoedprojecten van idee tot realisatie, zodat je zelf als 
ondernemer één aanspreekpunt hebt, en zonder zorgen verder 
kan ondernemen. 

“Elk vastgoedproject wordt bij ons met de grootste zorg begeleid: 
van het zoeken naar een geschikte locatie en gebouw, onder-
handelen van het huurcontract tot het uitvoeren van de werken    
en de verhuis: wij zijn voor de klant het aanspreekpunt dat alles  in 
goede banen leidt, binnen de afgesproken timing en budget” zegt 
Annick Vandenbulcke, Director Design & Build van Colliers.

In België stelt Colliers zo’n 40 mensen te werk. Haar multi-
disciplinaire teams (vastgoedspecialisten, werkplekadviseurs, 
ingenieurs, ontwerpers, project managers, …) bieden in een 
integrale aanpak een antwoord aan elk vastgoedvraagstuk van 
een eindgebruiker. 

COLLIERS INTERNATIONAL BELGIUM
Charles Schallerlaan 54, 1160 Brussel 
+32 (0)2 775 95 11 - Belgium@colliers.com 
www.colliers.be 

• Real Estate Services - Workplace Strategy

 Design & Build

• Actief in 6 sectoren

• Gespecialiseerde competenties binnen Colliers

• Tevreden klantengetuigenissen

• Ethiek en uitmuntendheid gegarandeerd: RICS

• Wereldwijd marktleider

RJV MCIAlcatel

Stad Aalst

FCO Media
Boulevard des Canadiens 118 • B- 7711 Dottignies
Tel.: +32 (0) 56 77 13 10
Sales: patrizia.hulsens@fcomedia.be
Hoofdredactie: didier.vandeneynde@fcomedia.be


