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Presentatie

Organisatie: 4instance, belangrijkste OrganisatOr van evenementen 
vOOr de publieke sectOr in belgië. 
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Zowel lokale als centrale overheden moeten constant innovatief en performanter worden. 
Burgers staan steeds bewuster in het leven. Dit stelt alle sociale en publieke actoren voor enorme uitda-
gingen. Hoe omgaan met die mondige burger? Hoe antwoorden bieden op de burger die zich steeds 
meer zelf organiseert? Hoe zorgen voor duurzame ontwikkeling, zonder de financiën te laten ontsporen? 
Iedereen, ook de publieke sector, moet zich constant heruitvinden.

Bedrijven die diensten - oplossingen - producten leveren aan de overheid spelen een belangrijke rol in 
de ontwikkeling en werking van overheidsdiensten. 
Daarom zijn verantwoordelijken, mandatarissen steeds op zoek naar oplossingen die de markt aanbied.  
4Instance legt sinds 20 jaar de link tussen overheidsinstanties en bedrijven en bereikt via haar netwerk 
alle beslissers binnen de overheid. 

Naast de reguliere deelnamemogelijkheden biedt 4Instance u ook een unieke manier om gericht per 
thema uw kennis over te dragen en uw bedrijf en innovaties te presenteren. 

Sinds haar oprichting in 1996 in Brussel vaart 4Instance een onafhankelijke maar 
betrokken koers. Het profileert zich als een forum voor overheidsmanagement, 
met aandacht voor ICT, HR, organisatie, financiën, communicatie, ...
 
4instance combineert de online beurs, het magazine, de nieuwsbrieven,  de 
conferenties, het overheidscongres, de workshops en executive events. 

4Instance geeft aandacht aan alle management topics binnen de overheid en 
betrekt sinds het begin de overheidsmanager in al zijn activiteiten. Innovatie 
staat steeds centraal.

De Online Overheidsbeurs staat open voor administraties als voor bedrijven die hun diensten, ervarin-
gen en referenties wensen te delen onder de vorm van een online stand. 

Door het bijeenbrengen van bedrijven en overheden,  kan men in een vertrouwde omgeving best prac-
tices uitwisselen. 

De Online Overheidsbeurs  pakt actuele thematieken op en biedt daarmee de bezoekers volop kennis, 
inspiratie en antwoorden. 

Bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en professionals vinden op de Online Overheidsbeurs  een 
schat aan informatie én netwerkmogelijkheden onder één dak. 
De Online Overheidsbeurs helpt overheidsprofessionals in het midden en hoger management oplos-
singen te vinden en ideeën op te doen voor de vraagstukken in hun dagelijks werk. 

De beurs is georganiseerd in nauwe samenwerking met de openbare sector
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uw virtuele stand

De beurs wordt georganiseerd in een online omgeving - die nauw aansluit bij een reële fysieke beurs - met 
15 gebouwen en een veelvoud aan hallen gelinkt aan diverse actuele thema’s en tijdelijke events.

Ingericht zoals een fysieke beurs, bundelt deze online beurs alle troeven van 
een professionele en intergouvernementele fysieke bijeenkomst : het vastleggen van afspraken, het 
raadplegen van documenten,  live discussies, praktijkvoorbeelden
en voordelen eigen aan het internet : permanent open, regelmatige update van de informatie, gratis 
toegang, tijd-efficiënt.

- Video

- Documenten

- Brochures

- Best practices

- Presentaties

- Roll-up

- Contactpersonen 

- Chat

- Skype

- Sociale netwerken

Uw stand beschikt over volgende functies
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interactie

4instance bereikt overheidsmanagers via de website,  het magazine, de conferenties die zelf ook gelinkt zijn met 
de overheidsbeurs.

Via het programma van een conferentie kan bijvoorbeeld doorgeklikt worden naar een stand.

Via een artikel in het magazine kan doorgeklikt worden naar de stand van een administratie of een bedrijf.

Vanuit de standen liggen er ook linken naar artikels in het magazine, whitepapers en presentaties op onze confe-
renties.  

registratie – relatiemanagement - 4instance govnet netwerk

Eens geregistreerd geniet u van het totale 4Instance Govnet aanbod. 

Contact met de exposanten, beheer van contacten, automatische inschrijving voor onze conferenties, whitepaper 
downloads, consultatie van handouts en de daaraan verbonden presentaties en referentieartiekels, …
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actuele tHemas

4instance volgt sinds 20 jaar de evolutie bij de publieke sector. De dynamiek van de online beurs zal inspelen op 
nieuwe tendenzen en thema’s die belangrijk zijn voor de overheid.  Hierbij betrekken wij de administraties, het 
onderwijs en de bedrijfswereld. 

Op de beurs worden diverse themahallen neergezet zodat  instellingen, bedrijven en overheden hun producten, 
diensten en projecten hier gezamenlijk kunnen presenteren. 

Geleidelijk zal de beurs andere relevante thema’s in het licht plaatsen op eigen initiatief, op aansturen van de over-
heid of de private sector.
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4Instance bestaat 20 jaar en heeft een zeer sterk netwerk binnen de Belgische administraties.
 
Via formele en informele partnerships met administraties bereikt 4Instance een zeer brede doelgroep. 

Door een steeds toenemende aanwezigheid op internationale events bereiken wij ook overheidsmanagers in het 
buitenland. De Online Overheidsbeurs zal dit zonder twijfel exponentiëel doen groeien. 

Met een gemiddelde van 11.000 bezoekers per maand, en pieken vanj 50.000 maandelijkse bezoekers tijdens 
campagnes is de website in constante groei. Het bereik van bezoekers is beduidend meer dan  fysieke overheids-
beurzen.

De online overheidsbeurs richt zich zowel naar lokale als centrale overheden en stelt zich open voor expo-
santen uit het buitenland.   

Facts & Figures

De Online Overheidsbeurs is interessant voor afdelingshoofden/directeuren, programmamanagers, projectleiders, 
informatiemanagers en beleidsmedewerkers.

En daarnaast voor professionals werkzaam bij instellingen en organisaties zoals gemeenten, provincies, centrale 
overheden. De Overheidsbeurs is de ontmoetingsplek voor iedereen die zich dagelijks bezighoudt met het opti-
maliseren van de veranderende overheid. 

de doelgroeP

Best Practices zijn oplossingen, praktijken en producten die reeds gerealiseerd werden en succesvol worden ge-
bruikt in de praktijk. 

Best Practices
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voorwaarden

Basis pakket - Uw stand voor een periode van 12 maanden            1750,-€ btw excl.

Video; Roll-up; Poster; Brochures; Contactpersonen• 
Presentatiefiche• 
Opname in exposantenlijst en bezoekersplan• 
Onbeperkt gebruik van de stand CMS • 
Uw stand beschikt over een unieke URL • 
Korting op 4Instance media (magazine, whitepaper)• 
Partnership link (vb : u bent partner van het overheidscongres waar uw logo op het programma wordt • 
vermeld en gelinkt wordt met uw stand)

Extra aanwezigheid
Extra stand(en) om uw aanwezigheid te versterken via thema-hallen               450,-€ btw excl. 

Diensten
Uitbesteden bouw van uw stand. U bezorgt ons linken, pdf’s, foto’s, video’s, etc...  en wij zorgen dat deze in 
het juiste formaat op uw stand verschijnen.  (Op basis van 2 uur)              200,-€ btw excl.     

Maandabonnement voor het regelmatig aanpassen van de inhoud.    vanaf 75,-€/maand btw excl.

Advies op maat                     offerte

Grafische personalisatie van uw stand die rekening houdt met de huiststijl               offerte

Premium partnership (beperkt aanbod per sector)
Als premium partner geniet u van een maximale aanwezigheid en visibiliteit. 

Logo op homepage• 
Partner van een thema hal  • 
Partner gedrukt jaarboek - catalogus• 
Exclusive voordelen• 


