
Word Pixii-partner
en verhoog je visibiliteit bij een betrokken 
publiek van bouwprofessionals
Maak kennis met onze partner- en sponsormogelijkheden



Wie is Pixii?
Pixii / Passiefhuisplatform is een onafhankelijk wetenschappelijk kennisplatform dat al sinds 2002 de transitie naar 
futureproof, klimaatneutraal bouwen ondersteunt. Onze leden zijn klimaatbewuste ondernemingen, universiteiten, 
kennisinstellingen, studie- en architectenbureaus, overheden en geëngageerde burgers. 

De ingenieurs en architecten van Pixii zijn actief in wetenschappelijk onderzoek, adviesverlening en kennisverspreiding. 
We bieden ook een brede waaier van alom gewaardeerde bouwopleidingen aan. Jaarlijks bereikt Pixii een zeer groot 
gespecialiseerd doelpubliek in de bouwwereld via live evenementen, opleidingen en digitale kanalen.  

Als partner van onze Expert Days, opleidingen en nieuwsbrieven geef je ons de middelen onafhankelijk en neutraal te werken 
aan een wetenschappelijk onderbouwde transitie naar een klimaatneutrale bouwwereld.

Wat bieden wij onze partners?
• visibiliteit bij een waardevol, gespecialiseerd doelpubliek

• engagement en aandacht bij onze leden, partners en subscribers

• aandacht in onze publicaties en communicatiekanalen

• mooie kansen om te netwerken en zakelijke relaties te onderhouden

Hoe kan je partner worden?
Neem een kijkje in onze drie partnerpakketten:

• partnerpakket Expert Days

• partnerpakket Opleidingen

• partnerpakket Nieuwsbrieven



PARTNERPAKKET

Expert Days
Netwerkevents die professionals engageren

Key facts communicatie

Pixii-mailings naar 10.000 contacten: 

Berichten op website Pixii  (ca. 3.500 bezoekers per maand)

Updates & posts op social media via een uitgebreid netwerk van 
meer dan 3000 contacten

Mailing naar meer dan 50 professionele organisaties en 2300 
decision makers van overheidsinstellingen

Persbericht naar 1500 journalisten van online- en printmedia

Post-event mailing naar deelnemers met evaluatie (50 à 150 
deelnemers)



Wat zijn onze Expert Days?
Onze Expert Days zijn boeiende dagvullende netwerkevenementen die een gespecialiseerd publiek van invloedrijke decision 
makers en specialisten aantrekken. Als Expert Day partner bieden we je een grote visibiliteit en mogelijkheid tot netwerking bij 
een waardevol doelpubliek. Elke Expert Day vindt plaats op een kwaliteitsvolle, goed bereikbare locatie met verzorgde catering 
en aangename omkadering.

• Thematische, diepgaande studiedag voor bouwprofessionals rond één specifiek en actueel thema binnen futureproof, 
klimaatneutraal bouwen. 

• Specialisten met uitgelezen expertises aan het woord.

• Platform voor opleiding, informatie, advies en praktijkvoorbeelden.

• Uniek netwerkevent voor toonaangevende bedrijven en organisaties

Deelnemers
Aantal: 50 à 150 deelnemers

Profiel bouwprofessionals:

• Architecten 

• Studiebureaus

• EPB-verslaggevers en energiedeskundigen 

• Aannemers en installateurs

• Fabrikanten en verdelers

• Decision makers



Thema’s voor 2022:

Thema’s 2017 - 2021:

2017

• Energie-efficiënt erfgoed

2018

• Circulair bouwen
• Energiezuinige sportinfrastructuur
• The Performance Gap
• Energie-efficiëntie in de zorgsector

2019

• Wijkrenovatie
• Slimme HVAC
• Klimaatbewust en circulair bouwen

2020

• Zomercomfort
• Nieuwe constructiemethodes, klikken, groeien of 

printen?

2021

• Gezondheid en wooncomfort
• Hergebruik & Herbestemming als beste circulaire 

praktijken
• Digitalisering in de bouw

Financiering en 
rendabiliteit van 
circulair bouwen

Circulariteit in 
bouwtechnische 
toepassingen en 
installaties

Kunnen we bestaande 
wijken energiepositief 
maken?

CO2-captatie en 
materialenhergebruik 
in de bouw 





Plus Premium

In aanloop naar het event

Vermelding bij ‘Partners’ met logo en naam in alle mailings  
en op website (nieuwsberichten en eventpagina) ✔ ✔

Vermelding partners via socialmediakanalen ✔ ✔

2 gratis toegangstickets ✔ ✔

Banner in één mailing ✔

5 toegangstickets aan halve prijs ✔

Tijdens het event

Pop-up standje (ca. 6m²) met 1 promotietafel en 1 banner in ontvangstruimte tijdens ontvangst-, lunch- en koffiepauzes ✔ ✔

Flyer of brochure in infomap voor alle deelnemers ✔ ✔

Mogelijkheid tot aanleveren mapjes, balpennen of notitieblokken ✔

Product- of bedrijfsinfo op slides tijdens de pauzes ✔

Na afloop van het event

Vermelding in post-event bericht ✔

Pixii-leden € 780 € 1200

Niet-leden € 1200 € 1800

Overzicht Plus en Premium partnerships Expert Days



PARTNERPAKKET

Opleidingen
Altijd up-to-date en van topniveau
Permanente vorming voor EPC & EPB

Voor wie werken we?

Pixii is opleidingspartner van:

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg,  
Jan De Nul, VK Engineering, Reynaers Aluminium, 
Architecten-Bouwers, Knauf, Soudal, 
Sapa Building Systems, Interbuild,  
Wyckaert Bouwonderneming, B-Architecten, 
Vandenbussche, Grontmij, Xtratherm, SO Gent, 
Bouw-iD, Villabouw Sels, Dillen Bouwteam, HoGent, 
VUB, KU Leuven, Odisee, Confederatie Bouw, Six, 
Facilitair Bedrijf, H3, OVED, Stad Antwerpen, …



Als opleidingspartner krijgt je onderneming of organisatie 
waardevolle langdurige visibiliteit bij deelnemers van 
onze opleidingen. Pixii heeft een excellente reputatie 
als gespecialiseerde opleidingsinstelling met up-to-date 
opleidingsmateriaal, rijkelijk gestoffeerd met tal van 
voorbeelden en toepassingen uit de praktijk. 

Een overzicht van onze meer dan twintig opleidingen vind je 
op onze website onder opleiding en vorming.

Een greep uit de opleidingen:

• Bouwen met hout theorie & praktijk

• Circulair bouwen

• Basisprincipes bouwfysica

• Toekomstgericht BENoveren

• Luchtdicht bouwen

• Technieken: ventilatie

• Energiepositief bouwen

• Kwaliteitsbewaking van de gebouwschil

6 mnd 12 mnd
Partner voor zowel live opleidingen op locatie 

als online (indien beschikbaar) ✔ ✔

Aantal live-opleidingen 1 2

Beschikbaarheid van online opleiding (indien 
van toepassing) 24/7 24/7

Inbegrepen vrijkaarten (bv. voor je collega’s 
van sales) 1 2

Voorstelling van jouw bedrijf als partner door 
de lesgever aan de deelnemers ✔ ✔

Weergave van jouw bedrijfslogo, -slogan 
en website in de presentatie tijdens de 
opleiding

✔ ✔

Vermelding van jouw bedrijf als sponsor in 
lesmateriaal ✔ ✔

Brochure van jouw bedrijf in pdf toegevoegd 
aan het pakket met lesbestanden ✔ ✔

Mailing na afloop van de opleiding naar alle 
deelnemers met voorstelling van jouw 
bedrijf inc. link naar website

✔

Pixii-leden €1000 €2000

Niet-leden €1250 €2500

Optie exclusiviteit (jij bent de enige 
opleidingspartner voor de gekozen 
opleiding)

+€1250 +€2500

https://pixii.be/hulpnodig/opleiding-en-vorming


Voorbeeld ter indicatie 
hoe opleidingspartners 

in mailings worden 
aangebracht.▸

▴Voorbeeld ter indicatie 
hoe opleidingspartners 
in de online opleiding 
worden aangebracht.



PARTNERPAKKET

Nieuwsbrieven
Kwalitatieve, onafhankelijke nieuwsberichten, 
interviews en redactionele stukken

Key facts nieuwsbrieven

Pixii-mailings naar 10.000 contacten:  
(geïnteresseerde professionelen, deelnemers  
opleidingen en evenementen, Pixii-leden …)

Updates & posts op social media (LinkedIn, Twitter) via 
een uitgebreid netwerk van meer dan 3000 contacten



Als communicatiepartner geven we jouw onderneming 
of organisatie extra visibiliteit bij een betrokken en 
gespecialiseerd publiek. 

• Pixii verstuurt 10 nieuwsbrieven per jaar naar 10 000 
abonnees. 

• We bewaken de kwaliteit van de inhoud en de 
frequentie om maximale exposure te krijgen.

Profiel subscribers 
• Architecten

• Studiebureaus

• EPB-verslaggevers en energiedeskundigen

• Aannemers en installateurs

• Fabrikanten en verdelers

• Decision makers

• Overheden

• Toegewijde particuliere bouwheren

Tekstblok in onze nieuwsbrief

Linkt naar een artikel op de website van jouw 
bedrijf of organisatie.

• Max. aantal tekens: 200
• Foto/visual: ja
• Details te bepalen in 

partnerschapovereenkomst.

✔

Post op de actieve sociale media van Pixii om 
artikel te promoten. ✔

Pixii-leden €400/stuk

Niet-leden €500/stuk

Sponsorblok onderaan nieuwsbrief

3
edities

5
edities

10
edities

Link naar website

• Max. aantal tekens: 200
• Foto/visual: ja
• Details te bepalen 

partnerschapovereenkomst.

✔ ✔ ✔

Pixii-leden €600 €1000 €1600

Niet-leden €750 €1250 €2000



Voorbeeld ter 
indicatie van de 

plaatsing van een 
tekstblok voor een 

partner▸

Voorbeeld 
ter indicatie 

van plaatsing 
sponsorblok▸



Interesse?
Neem contact op met

Dries Luyten 
Marketing 
03 500 89 98  
dries.luyten@pixii.be

Jan Van Hoecke 
Communicatie & ledenwerking 
0494 75 74 67 
jan.vanhoecke@pixii.be

Word transitiepartner  
en neem een lidmaatschap
Treed toe tot hét referentienetwerk voor energieneutraal 
bouwen in België en geniet van deze voordelen:

Netwerk naar hartenlust op exclusieve  ledenevents

20% korting op opleidingen en Expert Days

20% korting op Technologieverkenning, Advies, 
Incompanyopleiding en partnerpakketten

www.pixii.be


