
Dé awards die het vakmanschap binnen de Belgische  
schilder- en decoratiesector in de kijker zetten en bekronen. Deze prestigieuze 
awards belonen schilders, decorateurs en plaatsers van vloerbekleding voor de  
realisatie van een bijzonder project.

 

VIER CATEGORIEEN:
– Schilderwerken en decoratie

– Gevelafwerking

– Vloerbekleding

– Ambachtelijke technieken

DOELGROEP:
Schilders, decorateurs, plaatsers van vloerbekleding 

UITREIKING:
De wedstrijd wordt in het najaar afgesloten met een netwerkevent waarop we 

alle projecten zullen voorstellen en de winnaars bekendmaken.  

Deze mensen krijgen een prachtige trofee mee naar huis. Naast de plechtige 

uitreiking is er een interessant randprogramma en een uitgebreide receptie 

met volop mogelijkheid tot netwerken.

VERLOOP:
20 september 2015: Opening van de inschrijvingen

1 september 2016: Inschrijvingen worden afgesloten

15 september 2016: Deadline voor het insturen van de dossiers

17 november 2016: Prijsuitreiking

De Decoratie Awards zijn een initiatief van Decoratie.  

Het vakmedium Decoratie is al jaren een gevestigde waarde  

voor schilders en decorateurs.

 

Decoratie informeert via

– het gedrukte vakblad: 12.800 lezers

– het digitale vakblad

– de tweewekelijkse nieuwsbrief: 5.100 e-mails

– de website: 2.800 views
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TYPE EGALINETYPE EGALINE
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DANNY BUYSEZaakvoerder Buyse Paintings p. 7
"Specialisatie

vormt de toekomst"

TINA DE SMAELEZaakvoerster T-Interiorsp. 30
Nieuwe voorzitsterBouwunie Schilders & Decorateurs

GEERT BAERTZaakvoerder Tony Baert nvp. 31
ErevoorzitterBouwunie Schilders & Decorateurs

NIEUW
BIJ CAPAROL

DE ZIJDEMATTE, AFWASBARE, ULTRA-WITTE VERF VOOR BINNEN.
MATTE REFLECTIEVRIJE PLAFONDVERF. 

decoratie.pmg.be



INTERESSE? 
Contacteer Lukkie Vandycke
op het nummer +32 (0)50/24.04.04  
of mail naar luv@pmg.be

De Decoratie Awards zijn een initiatief van  
Professional Media Group
Torhoutsesteenweg 226/2-6, 8210 Zedelgem
Tel.: +32 (0)50/24.04.04 - Fax: +32 (0)50/24.04.45 
info@pmg.be - www.pmg.be

FORMULE
❯ Logovisibiliteit op alle communicatie

❯ Infostand op het event

❯ Visualisatie van innovatie tijdens: 

 - receptie 

 - netwerkmoment

❯ 2 toegangskaarten voor het event

1.950 euro

Sponsorformule

decoratieawards.pmg.be


