
BEURSDEELNAME REGELEN
Deelnemen aan een beurs

Denkt u erover deel te gaan nemen aan een beurs, maar weet u niet waar u moet beginnen? 

Wij begeleiden u bij uw beursdeelname vanaf de eerste stap.

Stap 1 Welke beurs wordt het.

U heeft besloten om te gaan deelnemen aan een beurs. Het belangrijkst op dit moment is de keuze w lke beurs. Wordt het 

nationaal of internationaal, welke doelgroep wilt u bereiken etc. Op onze site kunt u de beursagenda vinden onder het kopje 

‘Over Eldee’. Hier staan de meeste beurzen van de komende zes maanden op een rijtje.

> Tip: bezoek een aantal beurzen ter ori ntatie en om te zien hoe anderen het aanpakken.

Stap 2 Kosten-baten.

Stel een budget vast voor uw beursstand. De belangrijkste kosten zijn:

• Huren van vierkante meters op de betreffende beurs

• Standontwerp en standbouw

• Standinrichting (vergeet eventuele audio-video apparatuur niet)

• Reclame- en promotiekosten

• Personeelskosten (denk ook aan beurstrainingen en extra beurspersoneel)

• Facilitaire kosten, bijvoorbeeld verzekering, parkeren en aansluitingen.

• Extra kosten, zoals catering, reiskosten etc.

• Probeer een inschatting te maken van de inkomsten van uw beursdeelname. Deelnemen aan een beurs levert vaak pas

op lange termijn rendement op, houd hier rekening mee.

Houd bij u budget ook rekening met kosten voor bijvoorbeeld give-aways, foto’s en badges.

> Tip: u kunt de standinrichting ook huren.

Stap 3 De standbouwer komt in beeld.

afmetingen, wel of geen verhoogde vloer, zitmogelijkheden of de keuze voor vloerbedekking. Maar ook uw idee n achter de 

beursstand, het product of de dienst die u gaat promoten, uw doelstellingen en uiteraard uw doelgroep.
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Stap 4 De ontwerpfase.

beursstand.

>  Tip: Vergeet u zich ondertussen niet in te schrijven bij de beurs?

Stap 5 Standbouw en standinrichting.

opgebouwd en klaargemaakt voor opbouw op de beurs.

lampenkappen met uw logo zijn de puntjes op de i.

Stap 6 De beurs kan beginnen.

U hoeft zich geen zorgen te maken over de logistiek. Wij regelen het transport naar en van de beurs. Ter plekke wordt de 

stand door ons opgebouwd. Eventuele aansluitingen op bijvoorbeeld water, elektriciteit en internet worden door aang-

esloten. Denkt u er wel aan om deze aansluitingen vantevoren te regelen bij de organisatie.

beter kan.

>  Tip: Vergeet niet de medewerkers te bedanken. Het bemannen van een stand is een intensieve klus.


