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Hey you! Op 11 februari 2023 is het zover.

Dan lanceer ik samen met Lannoo de

tweede uitgave van mijn boek. In een

nieuw jasje en onder een nieuwe naam

"The Wedding Plan", zal het boek in tal van

winkels in België en Nederland verschijnen.

In december 2022 start ik een pre-order

actie. Trouwlustigen die het boek in pre-

order aankopen zullen de kans krijgen het

boek op te halen op de dag van onze

gezellige book launch in hartje Antwerpen.

Het boek "The Wedding Plan" geeft koppels

alle tips & tricks mee voor het zélf plannen

van hun huwelijk. Het enige dat hen nog

rest is de research naar geschikte

leveranciers. Om die reden leek het mij een

mooie kans om de book launch te

combineren met een intieme

huwelijksbeurs.



In een warme en gezellige sfeer ontvangen we toekomstige bruidsparen om een babbeltje te
slaan met een aantal topleveranciers in de huwelijksbranche.
Denk: gezellige tafeltjes met brandende kaarsjes. Geen grote beursstanden, maar kwalitatieve
1-op-1 gesprekken met enthousiaste koppels. We kunnen maximaal 20 deelnemende
leveranciers toelaten. Wees er dus snel bij indien je een plaatsje wenst te veroveren op dit
exclusieve event!

We voorzien ook een goodiebag met het boek, waarin koppels cadeautjes en flyers met een
eventuele kortingscodes kunnen verzamelen. We vragen onze deelnemers hiervoor dus ook
iets te voorzien.

We nodigen koppels uit om alle deelnemende leveranciers te bezoeken. Wanneer zij hieraan
voldoen, maken zij kans op een gratis adviesgesprek bij Joyeux Weddings.

Wanneer? 11 februari tussen 10h30 en 16h30 (vanaf 10u00 heb je als leverancier reeds toegang
tot de locatie). 
Tussen 17u30 en 19u30 voorzien we nog een exclusief moment met de deelnemende
leveranciers, pers, partners, familie en vrienden om te toosten op de book launch en onze
samenwerking.

Waar? Het event zal plaatsvinden in het mooie House of Famm,  Italielei 60, 2000 Antwerpen.

Deelnemen? De investering voor een deelname bedraagt €385 (vrijgesteld van BTW),
inclusief een uitgebreide healthy lunch, water en koffie.

Doordat we vooraf weten hoeveel koppels hun bestelde exemplaar van het boek zullen ophalen op het event, heb je
ook een garantie hoeveel bezoekers er aanwezig zullen zijn. We zullen je hierover tijdig informeren.

Afhankelijk van jouw dienst of product, wijzen we jou een heel mooi plekje toe op deze bijzondere locatie. Er is geen
achtermuur of -wand voorzien voor het ophangen van promotionele materialen. Het is immers een atypische locatie
en het event is ook exclusiever van aard dan een gewone 'beurs'. 
Sommige plekjes kan je echter wel voorzien van een banner. Laat bij je inschrijving goed weten hoeveel ruimte je
nodig hebt en of je iets wenst te presenteren. Zo kan hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden worden.

Inschrijven kan hier.

Hope to see you there!

Liefs,

Joyce, Joyeux Weddings

D E E L N E M E N ?

https://www.joyeux-weddings.be/booklaunch-weddingevent

