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Join the leading business community 
of experts in leisure construction.



Wij bouwen business communities. 
Sinds 2000. En met veel succes. 
Onze internationale leisure business 
communities bestaan uit de absolute 
decision makers: investeerders, 
architecten, designers, ingenieurs, 
aannemers, operators en facility 
managers. 

We delen die communities in per segment 
en verzamelen daardoor de échte 
specialisten. Omdat zij zelf ook graag 
andere specialisten uit het vakgebied 
ontmoeten -leisure is nu eenmaal 
iets heel anders dan onderwijs of de 
gezondheidszorg- en omdat zij zelf ook 
graag zakendoen, zijn onze community 
activiteiten bijzonder levendig en 
aantrekkelijk. 

Een uniek concept, niet vergelijkbaar met 
andere initiatieven in de bouwsector, 
zijn onze fellowships. Per community 
selecteren wij immers leidende bedrijven 
die volgens ons het verschil maken 
nu en in de toekomst. Met wie wij een 
samenwerking aangaan om knowledge, 
knowhow en knowwho te bundelen om 
samen meetbare ROI te genereren binnen 
het gekozen marktsegment.

Onze fellows zijn zelf absolute specialisten 
in hun vakgebied en hebben een duidelijke 
ambitie om te groeien, om zichzelf en 
hun markt te ontwikkelen. Zij zijn als het 
ware hét F1-team van de bouwsector. 
Iedereen begrijpt vandaag dat je succes 
bereikt door samen te werken met 
gelijkgestemde mensen. De F1-piloot kan 
maar succesvol zijn dankzij de continue 
ondersteuning van zijn race-ingenieur en 
het hele F1 racing team.

Dankzij onze jarenlange ervaring hebben 
wij een uniek hybride totaalpakket 
ontwikkeld waardoor onze fellows in hun 
communities bijzonder succesvol zijn. 

Een resultaatgerichte focus, een sterke 
marktoriëntatie, het broodnodige 
frequente overleg, een positieve 
interactie, het scherp aan de wind varen: 
deze factoren hebben er allemaal toe 
geleid dat onze fellows leiders zijn in hun 
markt. 

Neem deel aan Building Leisure 
Buildings en stuur je markt aan.

Welkom bij Building Leisure Buildings.

Winning in the new build and renovation market requires teamwork.



Winning in the new build and renovation market requires teamwork. 75.000 experts         10.000 meetings         750 presenters on stage         250 landmark buildings visited444

Je beste sales en marketing investering.
Iedere producent in de bouwsector kent 
de uitdagingen van sales en marketing.  
Je moet de juiste mensen kennen, de juiste 
beslissingsnemers, weten welke nieuwe 
projecten er spelen, en dit hele sales proces 
minutieus opvolgen. Dit is moeilijk. Zeker in 
de continu wijzigende markt van vandaag.

Nogal wat producenten houden vast 
aan beursdeelnames, advertenties on- 
en offline, de aankoop van databases, 
en andere hele klassieke initiatieven. 
Beantwoorden deze technieken echter aan 
wat de klanten, prospecten en stakeholders 
zoeken? Aan de wijze waarop zij werken? 
Tesla verkoopt wagens op een héél andere 
manier dan de klassieke automerken.  
Kun je je inbeelden dat een industrie 
volledig verandert? Bedrijven zoals 
Polaroid, Nokia, Blackberry, Commodore, 
RadioShack, Palm, Netscape en zelfs de 
Concorde zijn er niet in geslaagd om gepast 
te innoveren voor het te laat was. Denk niet 
dat de conservatieve bouwmarkt anders is. 

Samen met leidende producenten van 
A-merken hebben we Building Leisure 
Buildings ontwikkeld en in de markt gezet. 
Een hele unieke aanpak: samenwerken 
met niet-concurrerende producenten om 
samen de markt aan te sturen, in plaats 
van aangestuurd te worden. En het werkt.

We werken samen op vlak van data 
verzameling en beheer, we identificeren 
leads, zorgen voor nieuwe business 
voor alle fellows en zorgen ervoor dat 
iedereen de juiste mensen ontmoet op 
het ideale moment. Sterke relaties staan 
centraal. En elkaar helpen. Beter doen.  
Meer verkopen. Vandaag zijn we de 
leidende business community van experts 
in het vrijetijdsvastgoed.

Als je aan BLB deelneemt als fellow, 
dan wordt je sales- en marketingteam 
meteen ondersteund. Kickoff meetings 
en sales & marketing trainings.  
We ondersteunen jullie met onze 
specifiek op maat ontwikkelde en 
gefilterde database. We assisteren in lead 
management. We organiseren unieke 
inspiratiesessies waar je net die mensen 
zal ontmoeten die voor jou belangrijk zijn. 
We organiseren jaarlijkse strategie dagen 
op directieniveau, zodat je kan vergelijken, 
leren en benchmarken. 

Onze fellowship aanpak ondersteunt jou 
en je commercieel team op een wijze die 
je voordien nog nooit meegemaakt hebt. 
En terwijl we dit doen, creëren we voor 
jullie een ijzersterk netwerk.

De juiste beslissers leren kennen. De beste 
bedrijven, de meest interessante projecten 
vooraleer ze op de markt gekend zijn. 
Markttrends, marktvolumes, belangrijke 
inzichten. Exclusieve ervaringen in 
iconische gebouwen. Interessante 
ontmoetingen... It’s all part of Building 
Leisure Buildings. Doe je met ons mee? 



Fellows kunnen kiezen voor Nederland of voor België of voor beide fellowships.

Fellows nemen deel aan een fellowship voor minimaal 2 jaren.

Fellows hebben als eerste het recht om te verlengen voor 2 jaren.

Fellows hebben het exclusieve recht om concurrenten te weigeren in de fellowship. 

Fellows kunnen zelf beslissen over het aantal medewerkers die deelnemen aan de fellowship activiteiten.

Fellows zijn de enige producenten die mogen deelnemen aan de unieke BLB inspiratie sessies in landmark buildings.

Fellows krijgen exclusive markt informatie en sales leads tijdens de kwartaal project meetings met de andere fellows.

Fellows kunnen hun eigen merk communicatie integreren in de fellowship communicatie.

Fellows krijgen hun eigen bedrijfspagina op de fellowship website om het eigen bedrijf te promoten.

Fellows hebben 24/7 exclusieve toegang tot de specifieke contact databases met email en telefoon gegevens.

Fellows hebben 24/7 exclusieve toegang tot de specifieke bedrijf databases met email en telefoon gegevens.

Fellows hebben 24/7 exclusieve toegang tot de specifieke project databases met actuele leisure projecten. 

Fellows hebben 24/7 exclusieve toegang tot specifieke marktonderzoek data en rapporten.

Fellows hebben exclusieve toegang tot de applicatie die de fellows onderling gebruiken voor de beheer van de fellowship.

Fellows krijgen een exclusieve introductie tot het sterke netwerk van de andere niet-concurrerende A-merken in de fellowship. 

Fellows betalen een jaarlijkse vaste bijdrage van EUR 30.000 en een variabel werkbudget van EUR 5.000 voor alle catering-

en locatiekosten. De balans van het werkbudget wordt jaarlijks verrekend aan het begin van het nieuwe werkjaar.

Join our fellowship now.


