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Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is het voornaamste 

aanspreekpunt voor informatie over architectuur in Vlaanderen en 

Brussel. Het creëert een ontmoetingsplek voor iedereen die 

architectuur wil maken, delen en beleven. Tentoonstellingen, 

lezingen, debatten, publicaties en evenementen, zoals het 

tweejaarlijkse Festival van de architectuur en het Architectuurboek 

Vlaanderen, zijn onze voornaamste instrumenten. Bovendien 

vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale 

evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en is het 

ingebed in een wereldwijd netwerk van architectuurinstituten. Het 

Vlaams Architectuurinstituut beheert ook een zeer rijke collectie 

architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. Door de collectie 

verbinden we heden, verleden en toekomst van de architectuur.

De Avonden van het Vlaams Architectuurinstituut

Het netwerkprogramma De Avonden van het Vlaams Architectuur-

instituut biedt u een uitgelezen kans om uw bedrijf onder de 

aandacht te brengen. Met tal van activiteiten voorzien we een uniek

platform om te netwerken met belangrijke spelers uit de sector. Als

partner van het VAi geeft u aan uw netwerk een belangrijk signaal dat

uw bedrijf een warm hart heeft voor architectuur van eigen bodem én

promoot u deze architectuur in binnen én buitenland.

EEN UNIEKE ONTMOETING MET

ARCHITECTUUR UIT VLAANDEREN EN BRUSSEL

Opening tentoonstelling

Preview tentoonstelling



Partners en architecten over het VAi

Preview tentoonstelling, rondleiding door 
architect Jan De Vylder



10.000 BEZOEKERS TENTOONSTELLINGEN 

(2022)

4.000 BEZOEKERS ACTIVITEITEN

(2022)

34.052 UNIEKE PAGINAWEERGAVES OP VAI.BE 

(2022)

16.600 NIEUWSBRIEFABONNEES, click rate van 37% 

(2022)

9.200 VOLGERS OP FACEBOOK 

(2021)

11.600 VOLGERS OP INSTAGRAM 

(2022)

99 PERSARTIKELEN 

(2022)

Enkele cijfers

Preview tentoonstelling

Opening tentoonstelling

1.330 VOLGERS OP LINKEDIN

(2021)



Partnerreis

Elk jaar organiseren we een exclusieve 

reis. Om de twee jaar gaan we naar 

Venetië n.a.v. de architectuurbiënnale. 

Daartussen doen we dat in eigen land of in 

een land waar architectuur uit Vlaanderen 

goed vertegenwoordigd is. Samen met de 

architecten van de projecten houden we 

halt bij een selectie opzienbarende 

gebouwen. Een gastronomisch diner en 

een verblijf op een unieke locatie vormen 

het perfecte recept om op een informele 

manier uw netwerk uit te breiden én te 

bestendigen.

zomer/herfst

Partnerreis Albanië



 
Partner  

(€5.000 excl. btw)  

Hoofdpartner  

(€10.000 excl. btw)  

Exclusiviteit in de sector 
 

x 

ZICHTBAARHEID 

Vermelding 

In alle communicatie m.b.t. het 

programma van het VAi 

Partner VAi Hoofdpartner VAi 

Digitale advertentie in 

nieuwsbrief  

(16.600 lezers, 38% open rate) 

2x per jaar 6x per jaar 

Advertentie in 

Architectuurboek 

Vlaanderen 

(5000 NL ex, 1000 EN ex) 

1/2 1/1 

Logo inkom VAi x x 

Logo openingsslide  

bij lezingen/vernissages 

 
x 

Logo bedankslide 

lezingen/vernissages 

x x 

Logo 

programmabrochure/flyer 

4000 ex verspreid over VL & 

BXL 

x x 

Logo in Architectuurboek 

Vlaanderen 

x x 

Logo permanent op website, 

nieuwsbrief & uitnodigingen 

x x 

Logo ingang tentoonstelling x x 

Sociale media 

Verslag van hospitality-events 

op sociale media met tag 

partner  

 x 

HOSPITALITY 

Preview tentoonstelling  

2 x per jaar, walking dinner + 

rondleiding tentoonstelling 

3 pers 

(1 vertegenwoordiger + 2 

gasten) 

6pers 

(2 vertegenwoordigers + 4 

gasten) 

Architectuurboek 

Vlaanderen 

8ex 

(+ 30% korting > 20ex.) 

16ex 

(+ 30% korting > 20ex.) 

Nocturne voor zakenrelaties  

VAi voorziet inhoudelijk 

programma, partner catering 

20 pers  2 x 20 pers 

Deelname aan de jaarlijkse 

VAi-partnerreis 

2 pers 

(1 vertegenwoordiger + 1 gast) 

4 pers 

(2 vertegenwoordigers + 2 

gasten) 

Booklaunch Architectuurboek Vlaanderen

Speeddate F/a

Partnerreis  architectuurbiënnale Venetië



Marie-José Van Hee architecten. Een wandeling Expo 30.11.2022 - 21.05.2023
De Singel - expozaal

Across on Tour - Antwerpen Lezing 16.03.2023 om 20:00u
De Singel - Muziekstudio

Waiting Rooms of Architecture Vernissage expo / publicatie 30.03.2023 om 20:00u
Red Star Line Museum

Wonen in Monnikenheide Book launch 25.04.2022 om 20:00u
De Singel - Blauwe Zaal

Tafelzetting #4 Maxime Prananto Vernissage expo / installatie 20.04.2023 om 20:00u
De Singel - voorplein

Tafelzetting #5 Studio Bravo Vernissage expo / installatie 22.06.2023 om 20:00u
De Singel - voorplein

Tafelzetting #6 Saffir Vernissage expo / installatie 24.08.2023 om 20:00u
De Singel - voorplein

Architecture As Found Vernissage expo 05.09.2023 om 20:00u
De Singel - Blauwe Zaal

Unfolding the Archives #6 Marcel Raeymaekers Vernissage expo 05.09.2023
De Singel - Blauwe Zaal

Festival van de architectuur 2023 Festival 05.09.2023 - 10.09.2023 Antwerpen

Dag van de architectuur 2023 Festival 10.09.2023 Vlaanderen

Programma 2023



Egon Verleye

Communicatie & PR

T +32 (0)3 242 89 70

M +32 (0)486 21 17 74

egon.verleye@vai.be

Vlaams Architectuurinstituut

Jan van Rijswijcklaan 155

B-2018 Antwerpen

T +32 (0)3 242 89 70

info@vai.be

vai.be

#vlaamsarchitectuurinstituut

Nathalie Leysen

Sponsorwerving

M +32 ((0)477 53 35 56

nathalie.leysen@vai.be



vai.be

@vlaams_architectuurinstituut | #vlaamsarchitectuurinstituut

samen met

https://www.vai.be/
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