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Ontvang het BRICO TUINMAGAZINE 2016 gratis aan huis!
Ontdek het nieuwe tuinmagazine 2016, met unieke makers-reportages en de nieuwe collecties meubelen, barbecues, terrassen enz.

Ben je bij de eerste 100.000 registraties? Dan ontvang je het magazine gratis bij je thuis nog voor het in de winkel ligt. Ideaal toch? De
voorinschrijvingen lopen van zondag 6 tot zondag 13 maart 2016 op http://www.mijntuin.brico.be
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Over Brico

Brico is the number one "Do It Yourself" chain in Belgium. At Brico customers find a wide range of do-it-yourself items, garden products and
decoration. Brico also offers a large number of services with regard to the do-it-yourself sector.
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Ontvang het BRICO TUINMAGAZINE 2016 gratis aan huis!

De eerste 100.000 inschrijvers ontvangen het magazine gratis aan huis. Nog voor het in de winkel ligt! Ideaal toch? Registreer je snel!
08 mar

Ontvang het BRICO TUINMAGAZINE 2016 gratis aan huis! (duplicate)

De eerste 100.000 inschrijvers ontvangen het magazine gratis aan huis. Nog voor het in de winkel ligt! Ideaal toch? Registreer je snel!
22 feb

Brico en Technopolis zoeken 'Makers'

Thomas Edison was een uitvinder. Coco Chanel was een ontwerpster. Steve Jobs was een knutselaar met elektronica. Stuk voor stuk waren het MAKERS. Brico en
Technopolis organiseren op zondag 24 april het Maker Festival! Schrijf je in vóór 7 maart en toon wat jij kan ‘maken’ aan het grote publiek!
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Brico lanceert eerste digitale doe-het-zelf community

‘Voor de makers’, zo heet het nieuwe initiatief dat de Belgische marktleider in doe-het-zelf lanceert. Via een interactief kennisplatform wil het een heuse Brico-
community creëren van doe-het-zelvers die hun kluservaringen en -tips met elkaar delen.
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