
Bliv udstiller i Danmarks 
største byggeudstilling  



Et ekstra showroom 
– midt i Danmark

Byggecentrum besøges årligt af godt 
100.000 byggeglade danskere, der er på 
jagt efter inspiration til deres næste byg-
ge- eller renoveringsprojekt. 

Bliv en del af fællesskabet og få synlighed 
side om side med over 140 andre udstille-
re, der repræsenterer nogle af de største 
brands indenfor bolig- og byggeri samt 
sommerhuse og hytter.

Bolig- og 
byggedrømmene 

starter her



• Etableret i 1968
• Godt 100.000 besøgende om året
• 28.000 m2 udstilling - svarende til 4 fodboldbaner 
• 140+ udstillere indenfor bolig og byggeri 
• Åbent 360 dage om året fra kl. 10-17
• Over 1.000.000 visninger af opslag på Sociale Medier årligt

Bygge-
udstillingen i tal
Byggecentrum er Danmarks største 
permanente byggeudstilling. 

Vi danner også ramme for Danmarks 
største fritidshusudstilling og Syddan-
marks største badudstilling.



Lad os servicere 
dine kunder
Du behøver ikke at bemande din stand. Overlad trygt vejledningen til vores 
dedikerede medarbejdere, som har stor viden indenfor byggeprodukter, og 
altid står klar til at hjælpe. Vi fylder også op med brochurer samt sørger for 
let rengøring af standen.

Hos os koster inspiration ikke noget. Derfor tilbyder vi altid gratis entré, 
parkering, kaffe og te til de besøgende. Vi tilbyder tilmed gratis bygge-
rådgivning gennem vores uvildige byggeråd  bestående af arkitekter og 
konstruktører.



Markedsføring 
er med i prisen 
Vi sikrer dig optimal synlighed – også 
online. 

Vi er altid behjælpelige med at skabe 
dit indhold, og deler også dine egne 
kampagner, hvis du ønsker det. 
 

Hvad vi gør:

• Opretter din helt egen profilside på www.byggecentrum.dk 
• Opsætter en QR kode på din stand, som leder til dit eget website 
• Poster opslag på vores Instagram og Facebook om bolig og byggeri
• Annoncerer på de Sociale Medier og Google
• Kører avisannoncer i de største dagblade i forbindelse med events  
• Udsender nyhedsbrev en gang pr. måned 



Eventkalender 2023 www.byggecentrum.dk

26. AUGUST

18. NOVEMBER

ALLE WEEKENDER OG HELLIGDAGE

UGE 27-28-29-30

UGE 42

I UGE 9-25 OG 33-49

Februar

September

Hele året Hver søndag

Oktober November

Tag familien med på inspirationstur.
Alle børn kan deltage i den store æggejagt, 
mens du i ro og mag kan lade dig inspirere 
til dit næste byggeprojekt.

Mød mange konsulenter på standene! 
Vi skruer op for julehyggen, så kom og køb 
delikatesser og brugskunst fra de mange 
op satte boder og stil sulten med gløgg og 
æbleskiver.

Kom og tal med alle konsulenterne i fritids-
husene og hør oplæg med Sol og Strand, 
der fortæller om fordelene ved udlejning af 
sommerhus. Kræver tilmelding.
  

Kom og tal med alle konsulenterne i fritids-
husene og hør oplæg med Sol og Strand, 
der fortæller om fordelene ved udlejning af 
sommerhus. Kræver tilmelding.

Du kan opleve husene alle ugens syv dage, men ønsker du at tale med en konsulent og høre 
mere om et bestemt hus, kan du kigge forbi i weekender og på helligdage, hvor de fleste huse 
er bemandede i tidsrummet kl. 12.00-16.00. Her kan du både få rådgivning og svar på alle dine 
spørgsmål.

Tag familien med på inspirationstur.
Vi sørger for en aktivitet for de mindste, så 
du i ro og mag kan lade dig inspirere til dit 
næste byggeprojekt.

Tag familien med på inspirationstur.
Vi sørger for en aktivitet for de mindste, så 
du i ro og mag kan lade dig inspirere til dit 
næste byggeprojekt.

Book 15 minutters gratis rådgivning gen-
nem vores professionelle byggeråd. Få en 
uvildig vurdering af dine ideer og bygge-
planer, så du undgår ærgerlige fejl og be-
sværlige omveje. 

Tag familien med på inspirationstur. 
Vi sørger for en aktivitet for de mindste, så 
du i ro og mag kan lade dig inspirere til dit 
næste byggeprojekt.

En dag ud over det sædvanlige! 
Mød mange konsulenter på standene, hør 
foredrag med boligeksperter og deltag i 
konkurrencer for børn og voksne.

En dag ud over det sædvanlige!
Mød mange konsulenter på standene, hør 
foredrag med boligeksperter og deltag i 
konkurrencer for børn og voksne.

Vinterferie

Sommerferie

Efterårsferie Julemarked + Åbent Hus

Åbent Fritidshus 
Udvidet event

Åbent Fritidshus  
Udvidet event

PåskeferieÅbent Hus

UGE 7 UGE 1418. MARTS

22. APRIL

30. SEPTEMBER

Marts April

April Juli August

Åbent Hus

Åbent Fritidshus Gratis byggerådgivning



Du får udvidet dit 
netværk i branchen 

Som udstiller har du en enestående mulig-
hed for at lære flere mennesker i branchen 
at kende. Vi sørger for, at du kommer i dialog 
med dine medudstillere. 

Vi afholder en årlig nytårskur, hvor alle ud-
stillere mødes og netværker over en god fro-
kost. Du går også fra nytårskuren med nye 
input indenfor salgsfremmende aktiviteter, 
der leveres af en ekstern oplægsholder.

Bolig- og 
byggedrømmene 

starter her



HUSET er et hyggeligt og stemningsfuldt sted med en 
restaurant, der serverer mad i særklasse.

Hold kurser, 
møder og firma-
fester med rabat 
Vi deler lokation med konferencecen-
tret, HUSET Middelfart og derfor kan 
vi tilbyde alle udstillere 15 % rabat i for-
bindelse med afholdelse af erhvervs-
relaterede arrangementer.



Bliv en del af 
fællesskabet
Du er altid velkommen til at komme forbi og 
få en rundvisning, så du kan opleve vores 
28.000 m2 store udstilling – inde og ude. 
Efter fremvisningen tilbyder vi, at fortsætte 
snakken over en lækker frokost i vores re-
staurant.



Hindsgavl Allé 2 | 5500 Middelfart
Tlf: +45 70 12 36 00

www.byggecentrum.dk 
Mail: info@byggecentrum.dk


