
Inspiratie voor op de beurs. Hoe presenteert u uw bedrijf? 

Beurzen 

DE BEURS

Hoe richt u uw beursstand in?
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Stands 
tot 6m2Hoe richt ik

mijn beursstand in?

Ook hier geldt: maximaliseer je zichtbaarheid. Dit doe je door bijvoorbeeld een beachflag op een strategische plek bij 

het gangpad te plaatsen.  

Een brochurehouder achterin je stand nodigt je bezoeker uit even binnen te lopen. Experimenteer met de plaatsing 

van de items in je beursstand!

Een tussenstand is vaak het goedkoopst. Zorg dat 

je boodschap goed zichtbaar is in het gangpad en 

gebruik een folderdisplay om mensen even lekker 

te laten bladeren. De beursbalie kun je gebruiken als 

opslagruimte.

4m2 2 x 2 meter

A2 poster

Brochurehouder

Roll-up banner medium
Visitekaartjes

Beursbalie Re-board

Roll-up banner 
large

Beachflag small

Tentcard staand

Beursbalie soft-image

Folderdisplay 
kunststof
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Laten we er niet omheen draaien: netwerk
presentaties zijn best tricky. Lange dagen. 
Bezoekers die allang moegepraat zijn. Hoe 
trek je de aandacht van je leads en prospects 
tussen het gekrakeel? ‘Goed’ zijn is niet 
goed genoeg. Iedereen is ‘goed’. Wees 
awesome! 

1. Oefen je pitch
Bepaal voor jezelf wat je wil vertellen. Oefen je verhaal. 

Voor de spiegel, of voor je vrienden. En hou het kort 

(maximaal één minuut) en simpel. Een goed verhaal is een 

eenvoudig verhaal. Vertaal je boodschap naar de behoefte 

van je doelgroep. Het laatste wat je prospect wil is een 

verkooppraatje. Hij of zij is op je stand met een reden. Zorg 

dat jij die reden bent!

2. Kom snel ter zake
Netwerkavonden gaan snel. Best belangrijk dus dat je je 

boodschap kernachtig weergeeft. Hoe vaak zie ik het niet: 

een oogstrelende presentatie, zonder dat duidelijk wordt 

wat een bedrijf voor mij kan doen. ‘Blinkt uit in kwaliteit.’ 

‘Beter in samenwerken’. Vaag, vaag, vaag! Hou het duidelijk. 

Denk: ‘Heerlijk, helder, Heineken’. ‘Red Bull geeft je vleugels.’ 

Je krijgt al dorst terwijl je het leest, toch?

3. Gebruik je creativiteit
Zeker op events waar veel anderen zich presenteren is het 

belangrijk dat je jezelf onderscheidt van de grijze massa. 

Dus kun je jongleren met kettingzagen? Een konijn toveren 

uit een hoge hoed? Go for it! Of geef gewoon een leuke 

goodie weg. Goodies doen het goed. 

4. Verzamel data (en gebruik ze)
Geloof ons: veruit de meeste van je promotiematerialen 

overleven de reis naar huis niet. Het leven is hard. Zorg dus 

dat je gedurende de dag zoveel mogelijk data verzamelt 

over je bezoekers. Beloof een follow-up. En laat binnen 72 

uur wat van je horen. Smeed het ijzer terwijl het heet is. 

Via e-mail, per post of per telefoon. Wees persoonlijk (geen 

generieke e-mails!), en maak gebruik van de kracht van 

herhaling.

5. Maak er een feestje van! 
Misschien wel het belangrijkste, wat ons betreft. Breng 

een beetje vrolijkheid in de tent. Lachen doet lachen. 

Dus zorg dat je goed gevoed en uitgeslapen bent. Wees 

ontspannen. Je hoeft nu niets te verkopen, dat komt later 

wel. Netwerken gaat erom nieuwe mensen te leren kennen. 

Dat op zich is al een feestje!

Premium T-shirts
Al vanaf één shirt bedrukt!

Budget polo’s
Al vanaf één polo bedrukt!

Hoodie met rits
Al vanaf één stuk te bedrukken!

Keycords met 
badgehouder
 

Naambadges

Beurskleding
Direct herkenbaar!

5 tips voor een 
netwerkpresentatie 
die staat
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Een demostand richt je in om je klanten te infor meren 

te over je product. Gebruik je je computer om  demo’s te 

geven? Geef die  dan een centrale  plaats. Een rekje met 

folders langs de  loop route is een mooie manier om 

bezoekers in je stand uit te nodigen.

16m2 4 x 4 meter

Demostand

Een netwerkstand richt je in om ontspannen te kunnen 

praten met je klanten en je leads. Een hoekstand is perfect 

omdat je ‘m van twee kanten kunt benaderen.

Netwerkstand

12m2 4 x 3 meter

Stands 
tot 16m2

Beurswand pop-up

Dropflag medium

Brochurehouder 
metaal

Roll-up banner 
medium

Beurswand rits recht
300 x 230 cm

Baliedisplay A3

Beursbalie Re-board

2x Baliedisplay A4

Hoe richt ik
mijn beursstand in?
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Organisatie
  Stel een projectgroep samen 

   Bepaal doelstellingen voor je 

beursdeelname 

  Bepaal je doelgroepen

   Stel vast welke producten of diensten je 

presenteert

  Sluit een verzekering af – je weet maar nooit

  Vraag stroom en internet aan

  Stel een draaiboek voor elke beursdag op

  Stel een begroting op en bewaak je kosten

    Communiceer intern regelmatig over de 

stand van zaken

   Plan het transport in – van beursmaterialen 

naar de locatie, en ook weer terug

   Analyseer en evalueer je beursdeelname 

achteraf

   Follow-up beurscontacten – Wie weet wat 

het je nog oplevert!

Stand
  Bepaal hoeveel oppervlakte je nodig hebt

  Bepaal de plek van je stand op de beurs

   Bepaal de gewenste indeling van je stand – 

waar ontvang je de bezoeker, waar toon je je 

producten, etc. 

   Laat de stand ontwerpen – Schakel een 

specialist in of ontwerp je stand zelf

   Decoreer de stand – Altijd in lijn met je 

huisstijl

   Regel de apparatuur – een pc en een 

netwerkverbinding zijn onmisbaar

   Catering – Een bezoeker zonder honger of 

dorst is een blije bezoeker

Standbemanning
  Maak een personeelsplanning – en bepaal of 

het inhuren van extern personeel nodig is

  Reserveer hotelaccomodatie – helemaal 

terug naar huis rijden is niet altijd een optie

  Stel een roulatieschema op – niemand houdt 

het vol een hele beursdag te blijven staan

  Regel badges voor je standbemanning – 

Weet wie er bij jouw stand hoort

 Zorg voor maaltijden

  Bereid bezoekersregistratie en 

gespreksvastlegging voor  – Beurzen kunnen 

waardevolle leads opleveren, ga daar 

zorgvuldig mee om

  Instrueer je standbemanning – neem 

gezamenlijk het draaiboek door

 Zorg voor vervoer van je standbemanning

Drukwerk
  Inventariseer de behoefte aan drukwerk op 

het event - druk eventueel voorraad bij

 Ontwikkel drukwerk speciaal voor de beurs

 Verstuur uitnodigingen aan relaties - 

 Maak advertenties voor in de beurscatalogus

  Druk badges en visitekaartjes voor je 

standbemanning

  Laat documentatiemappen en/of 

persmappen drukken

Beurschecklist
Je beursaanwezigheid organiseren is geen kinderspel: je moet aan duizendenéén dingen 
denken. Deze checklist helpt je daar een heel eind mee op weg! 

Vergeet dit niet mee 
te nemen!

   Beachflag

   Roll-up banner

   Statafel

   Stoelen

   Laptop

   Batterijen

   Notitieblok

   Pennen

   Nietmachine 

   Leadformulieren

   Visitekaartjes 

   Goodies

   Thee/koffie/water

   Gereedschapskist

   Tape

   Verlichting

   Verlengsnoeren

   Schoonmaakspullen

   Afvalemmer

   Vuilniszakken

   Contant geld

“Zorg dat je altijd tape, tiewraps, een stan
leymes, verlengsnoer en een nietpistool bij 

de hand hebt”

“Bouw de stand af zoals je ‘m 
hebt opgebouwd. Maak foto’s 

bij het opbouwen zodat je altijd 
de goede volgorde weet!”

“Zorg voor voldoende 
verlichting. Een goed 

verlichte stand springt 
eruit!”

Notities

“Gebruik eigen producten in je 
stand. Bijvoorbeeld een vloer

kleed van spijkerbroeken, of een 
balie van fruitkistjes”
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Schets je beursstand

Schaal 1:100
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Online 
advertentiesTelevisie

Waarom goodies een belangrijk onderdeel zijn van je marketingmix

Houding ten opzichte van goodies 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

83% houdt er van om een goodie te ontvangen

48% wil graag vaker een goodie ontvangen

90% zegt een goodie minstens één jaar te houden

De perfecte goodie!

van de mensen heeft minstens 

1 goodie in zijn bezit

van deze mensen heeft daadwerkelijk 

eens iets gekocht van dat bedrijf 83%90%

Effectiviteit

Goodies

31% kan merk 
benoemen

35% herinnert de 
boodschap

8,9% onderneemt actie

1 32

67% kan merk 
benoemen

63% herinnert de 
boodschap

19,4% onderneemt actie

85% kan merk 
benoemen

75% herinnert de 
boodschap

50,7% onderneemt actie  

USB (creditcard) 25 stuks

Waterflesjes 

Memoblokjes 2000 stuks

Luxe Pennen 100 stuks

Een goodie is meer dan zo maar een relatiegeschenk. Het is een herinnering, een manier om bij 
je contacten vers in het geheugen te blijven. Goede marketing maakt gebruik van de kracht van 

herhaling. Goodies helpen je daarbij.

Pure
attentiewaarde

Flyers 1000 stuks A5
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Snoeppotjes

Gereedschap

Tassen

Zaklampen

Paraplu's

USB Sticks

Drinkflessen

Notitieboekjes

Pennen

Koptelefoons

Speakers

Autoaccessoires

Powerbanks

Premium zonnebrillen 
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Stands 
tot 24m2

Gebruik een L-banner om je stand in twee stukken 

op te delen. Een deel kun je gebruiken voor pro-

ductdemo’s, het andere voor netwerkgesprekken.

18m2 6 x 3 meter

Beurswand rits, gebogen

Poster A1 Steigerframebanner

L-banner double
Brochure houder

Hoe richt ik
mijn beursstand in?

Gebruik kubussen van Re-board om je producten op  

uit te stallen. Dat geeft je stand een huiskamer-achtig  

gevoel. Berg spullen die je niet gebruikt op in de  

24m2 6 x 4 meter

Poster A0
Beurswand rits, recht

Beachflag

Baliedisplay A4

Beursbalie, klein
Re-board

Kubus Re-board
38 cm
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Laat zien wie je bent met een bedrukte display van hoogwaardig ReBoard

Pronkstuk

170
 cm

80 cm

50 cm

Roll-up banner XXL
De budgetoptie, maar zeker niet minder 

opvallend!

 Opzettijd: 2 minuten

 200 x 300cm

 Lichtgewicht aluminium frame

 Opzetten zonder gereedschap

 PVC of decolit (duurzaam)

 Met handige meeneemcassette

 Makkelijk te bewaren

 Inclusief tas met draagband

 

Pop-up magnet
Luxe beurswand met professionele 

uitstraling.

 Opzettijd: 10 minuten

 252 x 224cm of 301 x 224cm

 Self-locking met magneten

 Opzetten door 1 persoon

 Hard materiaal (geen kreukels!)

 3D-effect door rondingen

 Hardcase koffer met trekstang

 Koffer te gebruiken als balie

 PVC-print op meerdere banen

 Prints los te koop

 Blijvend in prijs verlaagd!

Beurswand rits
Het nieuwste snufje uit beursland.

 Opzettijd: 15 minuten

 3 verschillende formaten

 Uniek ritssysteem

 Stretchdoek

 Horizontaal of verticaal gebogen

 Softcase koffer met trekstang

 Licht aluminium frame

 Imbussleutel bijgeleverd

 Met LED-verlichting

 Prints los te koop

Een beurswand is de basis van je stand. Het is je blanco canvas, de eerste zin van wat jij wil 
vertellen. We zetten de verschillende beurswanden uit ons assortiment voor je op een rij.

De eerste keuze 
bij beurswanden
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Wel zo makkelijk.

Beurswand rits

Beachflag

Beursbalie soft-image

Beurswand magnetic pop-up

Beursbalie Re-board

Folder- en brochurehouder

Dropflag

L-banner

Steigerframebanners

Roll-up banner XXL

Baliedisplay

Visitekaartjes

Roll-up banner

Folders

Brochures A4

Flyers
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IJsbrekers
Visitekaartjes met gekleurde kern, de ultieme gespreksstarter voor een netwerkgesprek.

Pos materialen

Offertemappen

Textieldoek Airtex

Beursvinyl

Textielframes

Baliedisplays
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Samen kijken 
naar uw situatie?

085 - 401 98 93


