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de exclusieve Wishes Events
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Wat leuk dat je onze informatie ter hand hebt genomen over de Wishes Events van Wishes 

and Weddings. Een Wishes Event is een beleving voor de aanwezige bruidsparen.  

Zij ontvangen van tevoren een exclusieve uitnodiging die ze als cadeau hebben gekregen van 

de deelnemende locaties of trouwprofessional, of wat zij via onze Social Media kanalen 

hebben gewonnen. Dit belangrijke detail zorgt er al voor dat men met een ander gevoel naar 

het event komen. Iedereen wordt persoonlijk welkom geheten door het Wishes Team en dan 

begint hun reis! We richten ons op aanstaande bruidsparen die binnen één of twee jaar gaan 

trouwen en op trouwprofessionals die hen tijdens het event willen voorzien van tips, 

adviezen en inspiratie. Het Wishes Event gaat hen helpen om van hun bruiloft een 

droombruiloft te maken! 

Wij streven er naar om kwalitatief goede bruidsparen te krijgen die aan het begin staan van 

hun zoektocht naar trouwprofessionals, wat bijdraagt aan het persoonlijke karakter van de 

Wishes Events. Zo is er genoeg tijd en ruimte voor persoonlijke en waardevolle 

gesprekken. En omdat er alleen bruidsparen komen zullen zij eerder een beslissing nemen 

om wel of niet met een leverancier in zee te gaan. Het is zelfs voorgekomen dat men de 

complete trouwdag geregeld heeft tijdens één event! 

De Wishes Events zijn een uniek en succesvol concept al sinds 2009. We hechten veel 

waarde aan een persoonlijk contact met zowel de bruidsparen als met de deelnemende 

leveranciers en locaties wat ook tot uiting komt in aanloop naar de Wishes Events. 



         

Onderdelen Wishes Events
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I. Inspiratiesessies/workshops; deze bedrijven geven in een seminar-achtige setting tips 

en adviezen (niet commercieel over hun bedrijf, maar adviezen waar het bruidspaar 

wat aan heeft) 

II. Beursvloer; hier staan de mensen van de deelnemende bedrijven niet achter hun tafel, 

maar zoveel mogelijk ervoor waarbij we streven dat er tevens zoveel mogelijk te doen 

is voor de bruidsparen. Dus niet het standaard beursgevoel! 

III. Dag-finale; weggeven van extra prijzen, beschikbaar gesteld door de deelnemende 

bedrijven. Gedurende de middag beantwoorden de bruidsparen enkele moeilijke 

meerkeuzevragen. De bruidsparen met de meeste goede antwoorden komen in de 

dag-finale terecht. Daar strijden de bruidsparen om in de landelijke finale terecht te 

komen, alwaar ze hun droombruiloft kunnen winnen tot een maximum van  

€ 10.000,- (-/- 29% kansspelbelasting) in goederen. 



         

Bedrijven / Trouw professionals
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In totaal willen we op elk Wishes Event zo’n 20-40 bedrijven, afhankelijk van de mogelijkheden 
op de locatie. 

De volgende categorieën willen wij graag vertegenwoordigd hebben op elk Wishes Event: 

• Taart 

• Accessoires 
• Weddingplanner 

• Ceremoniemeester 
• Vervoer 

• Styling 

• Fotograaf 
• Videograaf 

• DJ 
• Live muziek 

Er zijn maximaal vier leveranciers per discipline aanwezig op een Wishes Event (m.u.v. het XL 

event). Het liefst met een goede spreiding in landelijke en regionale bedrijven.  

De bruidsparen willen ook graag in contact komen met bedrijven uit de regio. Immers houden we 
de Events ook in alle regio’s van Nederland. 

De kosten per deelnemer (discipline) variëren van € 195,- tot € 495,-- ex btw en is afhankelijk 
welke omzet men maakt op de discipline wat men aanbiedt. Een bloemist maakt per opdracht 
minder omzet dan een fotograaf of juwelier. Per Wishes Event is er ruimte voor 2 startende 

bedrijven die van ons een steuntje in de rug krijgen. De online kosten zijn gratis bij deelname aan 
de Wishes Events. Voor deelname in de Wishes App worden kosten berekend. Kijk hiervoor naar 
de diverse mogelijkheden en pakketten. 

Landelijk deelnemen aan de Wishes Events betekent meer voordelen en meer privileges als 
ambassadeur van Wishes and Weddings. Ook geniet u voorrang bij het boeken van het volgende 
seizoen en overleggen wij met u welke bedrijven erin dezelfde discipline als het uwe op het zelfde 
event kunnen staan.

• Ceremonie zangeres 

• Trouwringen 

• Decoratie 
• Bruidsmode man/vrouw 

• Bedankjes 
• Visagie / kappers 

• Bloemen 

• Trouwkaarten 
• Catering



Wat hebben wij u te bieden
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• Een uniek concept (geen beurs) waarbij alleen bruidsparen komen (aantallen verschillen 

per Event en hebben wij niet in de hand) 

• Als leverancier werk je er actief aan mee de bruidsparen te voorzien van tips en adviezen 

die ze goed kunnen gebruiken bij het organiseren van hun droombruiloft. Dit kan door 

middel van een workshop of een inspiratiesessie of persoonlijke gesprekken op de 

beursvloer. Wij helpen en adviseren u hiermee 

• De bruidsparen worden gedurende het hele event “vermaakt” en voorzien van alle tips 

en adviezen, daarnaast is er voldoende ruimte voor persoonlijke waardevolle gesprekken 

• De unieke mogelijkheid om anders je product te verkopen, anders dan op een reguliere 

beurs, waarbij het contact veel centraler staat en persoonlijker maakt 

• Alle bruidsparen “moeten” bij alle leveranciers langs voor een gesprek om zo mee te 

dingen naar de prijzen en de uiteindelijke hoofdprijs. Wij hebben hiervoor een uniek 

systeem in de Wishes App ontwikkeld 

• Unieke samenwerking met de andere leveranciers waarbij men elkaar kan versterken 

door bijvoorbeeld ook naar elkaar te verwijzen 

• Grotere naamsbekendheid door uitgebreide vermelding op de veel bezochte Wishes site 

met doorlink naar eigen site en gebruik van social media 

• Beschikking over NAW-gegevens bruidsparen bij het ter beschikking stellen van een 

dagfinale prijs. Voordeel dat u alle tijd heeft voor de persoonlijke gesprekken. 

• Deelnemers bijeenkomst voorafgaande aan de events met hier ook mogelijkheden om 

ervaringen uit te wisselen met andere leveranciers, ondersteuning bij de voorbereiding 

van de events en kennismaking met de locaties 

• Vele mogelijkheden om uw bedrijf online te presenteren en om (extra) conversie te 

verkrijgen wat u kunt gebruiken voor uw marketing 
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• Ruim van tevoren zal Wishes and Weddings de “huisreglementen” communiceren t.a.v. 

de Wishes Events en informatieverstrekking over de praktische zaken 

• Wishes and Weddings zal regelmatig een update geven van de gedane activiteiten om 

bruidsparen te interesseren voor de Wishes Events en de deelnemende 

trouwleveranciers 

• Er is een besloten Facebook-pagina voor alle deelnemende leveranciers om zo onderling 

te communiceren en op de hoogte te worden gehouden van nieuwsfeiten van ons maar 

ook van uzelf 

• Vorig jaar hebben we als extra marketingtool de Wishes App ontwikkeld, om o.a. meer 

conversie te genereren. Er zijn oneindig veel mogelijkheden voor de bruidsparen, de 

leveranciers en de locaties 

• Alle leveranciers mogen duo-tickets t.w.v. €25,- weggeven als cadeau aan hun 

bruidsparen; deze worden door Wishes and Weddings gratis ter beschikking gesteld. 

Wanneer alle leveranciers dit doen zullen er allemaal kwalitatief goede bruidsparen 

aanwezig zijn op de events die elkaar ook gegund worden 

• Uitgebreide deelname mogelijkheid aan de unieke Wishes App met tal van 

mogelijkheden voor extra conversie om gedurende het hele jaar in contact te komen met 

aanstaande bruidsparen, ook bruidsparen die geen Wishes Event bezoeken.  De Wishes 

App is GRATIS beschikbaar voor zowel Apple als Android devices 

Download GRATIS de App



Wat verwachten wij van u
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• Actieve en enthousiaste bijdrage aan de Wishes Events door bijvoorbeeld het geven van een 

workshop of inspiratiesessie en/of een out-of-the-box beursvloer stand 

• Zich houden aan de vooraf opgestelde regels van de Wishes Events zoals het houden aan de 

tijden van opbouw en gebruik ruimte. Dit wordt ruim van tevoren met de desbetreffende 

bedrijven gecommuniceerd 

• Vanuit eigen bedrijf proberen zoveel mogelijk bruidsparen te interesseren en de diverse 

marketingtools te gebruiken zoals b.v. een blog voor de site 

• De bereidwilligheid om het Wishes Event te voorzien van 1 of meerdere prijzen voor de 

bruidsparen 

• Samen met het team van Wishes and Weddings nadenken over het tot stand komen van de 

finale hoofdprijs 

• Zich houden aan de vooraf gemaakte betalingsafspraken met Wishes and Weddings 

• Meewerken aan feedback voor Wishes and Weddings door middel van evaluatieformulieren 

en hiernaast input via de deelnemers bijeenkomst 

Het is een feest voor de bruidsparen om aanwezig te zijn
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Recensies bruidsparen 
na bezoek Wishes Events

Recensie van Victor & Dennie ***** 

Vandaag echt een fantastische dag gehad! Wat een 
prachtige locatie, kasteel Maurick, veel fantastische 
mensen ontmoet. Wij raden alle aanstaande 
bruidsparen aan om het Wishes Event te bezoeken. 
Je trouwdag is zoveel meer dan die ene dag, de 
voorbereidingen, de voorpret met elkaar en je 
leveranciers om jullie dag tot een succes te maken is 
een cadeautje aan jullie zelf. Trouwen is echt een 
belevenis en wat is er mooier dan dit te doen met de 
liefde van je leven! Onze complimenten aan de lieve 
Antoinette, haar team en alle leveranciers. We 
hebben nogmaals een grandioze dag gehad! Liefs 
Victor & Dennie

Recensie van Kim den Bleker ***** 

Vandaag zijn we voor het eerst samen naar een 
wedding event geweest, hierdoor merkte we echt 
dat het super leuk is om over al de dingen die bij je 
huwelijk horen samen na te denken en daar 
keuzes in te maken. Je leert elkaar weer een stukje 
beter kennen. Het was erg leuk dat er 
verschillende bedrijven waren die iets lieten zien 
en je tips gaven. Ook vonden we de workshops 
nuttig, omdat je toch net wat andere tips kreeg 
over dingen waar je zelf niet 1, 2, 3 aan denkt. 
Kortom een zeer geslaagde dag!



Antoinette Zunnebeld 
eigenaar Wishes and Weddings

Een droombruiloft is een droombruiloft als je 
lol hebt tijdens de voorbereidingen, als je 
tijdens jullie bruiloft die glimlach niet van je 
gezicht krijgt en als je er achteraf nog steeds de 
gelukskriebels van krijgt als je eraan 
terugdenkt.  
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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 Zuid-Holland 

Regio Noord-Holland 

Regio Gelderland 1 

Regio Noord-Brabant  

Regio Noord Limburg 2 

Regio Gelderland 2 

Regio Noord Nederland

07-10-18  Zaal Zeven - Venray 

14-10-18  De Landgoederij - Bunnik 

28-10-18  Havixhorst - De Schiphorst  

11-11-18  Hotel Nassau - Breda 

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 

24-02-19  Wijnfort Lent - Nijmegen 

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 (3) 
O Decoratie (1) 
O DJ (4) 
O Dranken (1) 
O Foodtrucks (1) 
O Fotograaf (4) 
O Gastenboeken (2) 
O Huwelijksnacht (1)

O Huwelijksreis (2) 
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 


