
Voorlopige inschrijving 
 deelname seizoen 

2018/2019

Uw Wishes Event keuze

Geef hier aan in welke regio u aan de W&W Events  
wilt deelnemen. I.v.m. de vele vraag om aan de events  
deel te nemen is het mogelijk dat uw regio keuze 
in uw categorie al vol zit. U wordt dan op de wachtlijst  
geplaatst.  

Let op: Bij deelname vanaf 4 Events heeft u voorrang  
op deelname en geeft u extra privileges op Social Media en de  
Wishes site. Ook heeft u meer conversie mogelijkheden. 
Dit wordt in een persoonlijke gesprek met u besproken. 

BIj deelname aan 4 events of meer krijgt u 1 fullcolour pagina 
in het exclusieve Wishes boekje welke op elk Wishes event  
in elke goodiebag gaat.

Regio Noord Limburg 1 

Regio Utrecht 

Regio Overijssel 

Regio Noord-Holland 

Regio Gelderland 1 

Regio Noord-Brabant1  

Regio Noord Limburg 2 

Regio Zuid-Holland 

Regio Gelderland 2 

Regio Noord-Brabant2 

Regio Noord Nederland

07-10-18  Zaal Zeven - Venray 

14-10-18  De Landgoederij - Bunnik 

28-10-18  Havixhorst - De Schiphorst  

18-11-18  Explore by Lute - Muiden/Amsterdam  

25-11-18  Heerlickheijd van Ermelo - Ermelo  

09-12-18  Kasteel Maurick - Vught 

27-01-19  Parkhotel Horst - Horst a/d Maas 

10-02-19  Hotel Nassau - Breda 

24-02-19  Wijnfort Lent - Nijmegen 

10-03-19  Kloosterhotel Willebrordhaeghe - Deurne 

24-03-19  De Bonte Wever - Assen Wishes XL Event

Basic 
deelname 1  

Wishes Event

Premium 
deelname 2 of 3 
Wishes Events 

Exclusive 
deelname 4 of meer 

Wishes Events 
Vermelding op site Wishes and Weddings 

• Vermelding op Wishes bedrijvenpagina met naam  
 en profielfoto en link naar eigen bedrijfspagina 

• Vermelding in uw eigen categorie 
• Logo vermelding 
• 5 foto’s in banner 
• 5 foto’s ter inspiratie 
• Tekst max 350 woorden 
• Social media links 
• Call-to-Action button 
• Websitelink 
• Op W&W social media 
• Blog mogelijkheid 
• Mogelijkheid aanmeld knop op eigen site 
• Mogelijkheid actievermelding met snellere conversie 
• Aanpassingen in tekst en/of foto’s altijd mogelijk gedurende  

de looptijd

Vermelding op Wishes and Weddings App 
• Vermelding naam, profielfoto, logo en link naar uw eigen 

 bedrijfspagina op de Wishes site 
• Vermelding categorie en welk Wishes Event(s) u deelneemt 
• 4 inspiratie foto’s met scroll functie 
• Tekst max 50 woorden 
• Call-to-Action button 
• Social media links 
• Route planner naar uw adres 
• Incentive pop-up mogelijkheid als bruidspaar de App openen 
• Bruidsparen kunnen u op hun favorietenlijst zetten met extra 

agenda mogelijkheid om afspraak met u te plannen op het event 
• Bruidsparen krijgen een pop-up als zij op uw event van deelname  

verschijnen dat u aanwezig bent 
• Mogelijkheid actievermelding met snellere conversie

(Zonder deelname 
Wishes Event(s) 
€ 99,- per jaar)

€ 49,- per jaar

€ 29,- per jaar

€ 49,- per jaar

€ 49,- per jaar

€ 99,- per jaar

Bedrijfspresentatie in Wishes boekje 1 pagina fullcolour 
    welke in elke goodiebag gaat

Uw flyer in elke goodiebag op alle Wishes Events € 99,- per seizoen € 99,- per seizoen

€ 99,- per seizoen € 49,- per seizoen

€ 99,- per seizoen

kleur het rondje van uw keuze(s)

€ 29,- per event € 29,- per event € 29,- per eventUw flyer in elke goodiebag op het event van deelname

Vervolg op blad 2

blad 1

Ik doe alléén Online en in de Wishes App mee (zie zelfde kleur vak op blad 2)



Voorlopige inschrijving 
 deelname seizoen 

2018/2019 
- vervolg -

Uw categorie - 1= € 195,-  / 2= € 295,-  / 3= € 395,-  / 4=€ 495,- per event 
O Aanzoek (1) 
O Babs (1) 
O Bedankjes (1) 
O Bruidslingerie (2) 
O Bruidsaccessoires (2) 
O Bruidsboeket/bloemen (1) 
O Bruidsduiven (1) 
O Bruidsmode (3) 
O Bruidstaart (1) 
O Bruiloftsverzekering (1)
O Catering (2) 
O Ceremoniemeester (1) 
O Ceremonie muziek (2) 
O Decoratie (1) 
O DJ (4) 
O Dranken (1) 
O Foodtrucks (1) 
O Fotograaf (4) 
O Gastenboeken (2) 
O Huwelijksnacht (1)

O Huwelijksreis (1) 
O Juwelier (4) 
O Kinder bruidskleding (2) 
O Leuke ideeën (1) 
O Live muziek / Band (3) 
O Make-up & Beauty (1) 
O Openingsdans (1) 
O Partynanny (1) 
O Styling (1) 
O Tentenverhuur (2)
O Trouw-, en feestlocatie (3) 
O Trouwetiketten (1) 
O Trouwkaarten (2) 
O Trouwpakken (4) 
O Trouwvervoer (1) 
O Videoreportage (2) 
O Vrijgezellenfeest (1) 
O Webshops (1) 
O Weddingplanner (1) 
O anders:…………………………(1)

Kleur hier het rondje in welke categorie  
u aan de W&W Events wilt deelnemen.  

I.v.m. de vele vraag om aan de events  
deel te nemen is het mogelijk dat  
categorieën reeds vol zitten.  
U wordt dan op de wachtlijst geplaatst.  

Per categorie worden per event max  
4 (*) bedrijven toegelaten, afhankelijk van  
de locatie (* m.u.v. Wishes Event XL) 

Eerdere deelnemers aan de Wishes Events  
hebben altijd voorrang op deelname.  
Dit kunnen zij voor 1 april kenbaar maken,  
daarna wordt inschrijving vrij gegeven.

Antoinette Zunnebeld

Graag uw wens van deelname ondertekenen en mailen naar antoinette@wishesandweddings.nl 

Bedrijfsnaam:  
Contactpersoon: 
Adres: 
Postcode/Plaats: 
Mailadres: 
Mobielnummer:                                          

Handtekening:                                                                              Datum:

Download GRATIS de App
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
________________________________________________ 

Per event zijn er een beperkt aantal mogelijkheden om uw bedrijf meer onder de aandacht te brengen door het geven van een workshop en/of inspiratiesessie. Dit gaat altijd in 
overleg met de organisatie en is afhankelijk van de beschikbare ruimtes. Hier kunnen géén rechten aan worden ontleed. Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw. 
Na uw voorlopige inschrijving neemt de organisatie contact met u op of definitieve inschrijving mogelijk is. Dan volgt er een persoonlijke afspraak om alles te bespreken. 
Na definitieve inschrijving ontvangt u een factuur welke binnen de vastgestelde termijn moet worden voldaan. Na volledige betaling van deze factuur is deelname aan de  
W&W Events en/of online een feit. Alle deelnemers aan de W&W Events conformeren zich aan de algemene voorwaarden van de organisatie. Deze zijn te vinden op de site.

AIW leden / Early Bird inschrijving

Ik ben AIW lid (Alles In Weddingland) en krijg 10% korting op de totaalfactuur (ex btw) 

Ik heb nog niet eerder deelgenomen aan de Wishes Events en ontvang éénmalig 10% introductie korting op de  
categorieprijs (Early Bird korting geldt tot inschrijving voor 1 juli 2018)

Extra mogelijkheid voor alle Wishes Events deelnemers:

Ik draag een nieuwe nog onbekende Wishes deelnemer aan en ontvang 5% extra korting op de totaalfactuur (ex btw) 

Naam nieuwe deelnemer:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

blad 2

Mogelijkheden ZONDER deelname aan de Wishes Events:

Bedrijfspagina Online en Wishes App - € 198,- per jaar                   Flyer in goodybags op alle Wishes Events - € 199,- per seizoen 


