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Leuk, een beurs! En nu? Hoe maak je van dit event een effectief 

succes? In dit document hebben we een aantal handige tips, 

tricks en geheugensteuntjes verzameld. De basis hiervoor is 

onze jarenlange ervaring met het organiseren van beurzen als 

Organisatie Groep Zuid (OGZ). Maar de belangrijkste input is 

uiteraard afkomstig van diverse gesprekken met standhouders 

en bezoekers. Zij zijn het die kunnen aangeven of een beurs 

voor hen succesvol was, of juist niet. We hebben proberen 

te voorkomen om een lijvig document samen te stellen, dus 

scrol rustig verder en zet een paar uitroeptekens bij de voor 

jou belangrijkste elementen. Op naar de volgende beurs! 

Toevallig de Webwinkel Vakdagen?

WEBWINKEL VAKDAGEN
INTRODUCTIE
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WEBWINKEL VAKDAGEN

Een vakbeurs, bijvoorbeeld de Webwinkel Vakdagen (WWV), is een uitgelezen moment 

om te laten zien wat je als bedrijf te bieden hebt. De doelgroep van je bedrijf komt naar 

je toe, het is een event waar leads te verzamelen zijn. Ook was het zelden eenvoudiger 

om inspiratie op te doen. Ofwel, als exposant heeft een beurs je in theorie veel te bieden. 

Maar zoals voor elk feestje geldt: wie gegarandeerd succes wil behalen, zal zelf de 

slingers op moeten hangen. Tenslotte zijn er maar weinig exposanten die menen dat het 

goedkoop is om aan een beurs deel te nemen, dus dan kun je maar beter je best doen om 

er zoveel mogelijk uit te halen. Daarbij kan dit document helpen. 

Een succesvolle beursdeelname kent een logische 

opbouw: de voorbereiding, de beursdeelname en de 

opvolging. De voorbereiding is hét moment om de basis 

te leggen voor een succesvol event en de periode van 

voorbereiden duurt uiteraard langer dan beide andere 

delen. De voorbereiding kan al een klein jaar of half 

jaar voor de beurs zelf starten. Misschien ben je niet 

tevreden over de vorige beurs, ook kan het zijn 

dat de organisatie je al vroegtijdig benadert. Er is 

sowieso altijd genoeg tijd om iets goeds neer te 

zetten als je tijdig start met voorbereiden.  

Een logische opbouw

Verander ‘we hadden er veel meer 
uit kunnen halen’ in ‘wow, dit was een 
mega succesvolle beurs!’ 

EEN LOGISCHE OPBOUW
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WEBWINKEL VAKDAGEN

VOOR DE BEURS. ALLES START MET EEN 
DOORTIMMERDE VOORBEREIDING 

De voorbereiding maakt of breekt een beursdeelname. Start tijdig met de inventarisatie. Zie het als een bruiloft waarbij 

alles tot in de puntjes voor elkaar moet zijn. Althans, we gaan ervan uit dat de meeste exposanten die insteek hebben… 

Bepaal of je een stand wil neerzetten met een eigen design of dat een standaardstand volstaat. Voor beide valt iets te 

zeggen, maar een goede afweging maken is nodig. 

De beursorganisatie biedt diverse manieren aan waarop exposanten zichzelf iets beter kunnen profileren. Er is ruimte 

voor eigen lanyards (keycords), flyers en beurstassen. Ondersteuning vanuit de organisatie van de beurs is er bij de 

Webwinkel Vakdagen uiteraard ook. Zo is het mogelijk om een presentatie te boeken, maar ook om folders in een tas 

mee te geven die bezoekers bij de ingang krijgen. Het zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden. Check ook hier 

vooraf goed op welke manier je kunt inhaken op deze georganiseerde of aangekochte aandachtstrekkers. 

Maak een overzicht van het type personeel dat past bij het doel van de beursdeelname. Veel exposanten neigen ertoe om 

het overgrote deel van de standbemanning uit salespersoneel te laten bestaan. Vraag jezelf af of je daarmee antwoord 

kunt geven op vragen van bezoekers. Bespreek voorafgaand aan de beurs welke vragen je wil stellen om achter het doel 

van de beursbezoeker te komen. 

Als exposant is het in het voorbereidingstraject vooral belangrijk om jezelf af te vragen wat de doelstelling is die je voor 

de beurs nastreeft en welke boodschap je kwijt wil aan bezoekers, maar misschien ook wel aan andere exposanten. Past 

eventueel promotiemateriaal bij de boodschap? 

Start tijdig met de puzzel en laat de puzzelstukjes in elkaar vallen.

Extra aandacht: presentatie, folders, stand aankleding

Standbemanning: wie moeten er op je stand staan? 

Welke doelstelling heb je en welke boodschap wil je kwijt? 

Tip:
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WEBWINKEL VAKDAGEN

VOOR DE BEURS. ALLES START MET EEN 
DOORTIMMERDE VOORBEREIDING 

IT-voorzieningen, internetverbinding en telefoonontvangst zijn basisvoorwaarden om te kunnen communiceren. Ga na 

waaraan je minimaal behoefte hebt bij het tonen van een video, maar voorkom dat je afhankelijk bent van een zware 

streaming verbinding. Een beurs blijft een beurs, dus de kwaliteit van een internetverbinding is zelden zo goed als bij je 

op kantoor. Test de dag voor de beurs de kwaliteit, maar denk al voor dat moment na over eventuele alternatieven als  

de kwaliteit toch niet toereikend is. 

Maak een lijstje met vragen waarop je het event na afloop van de beurs wil evalueren. Tijdens de voorbereiding kun je 

dit in alle rust doen. Hiermee voorkom je dat je kort na de beurs, als je bezig bent met het benaderen van leads, een 

evaluatiepunt vergeet. Een extra punt toevoegen kan altijd, maar de basis van de evaluatie heb je dan alvast staan. 

Sommige beurzen reiken prijzen uit aan de exposant die via een registratielink de meeste bezoekers naar een stand 

weet te lokken. Dat is misschien niet het hoofddoel dat je als exposant moet nastreven, maar het uitnodigen van relaties 

via een eigen registratielink loont wel degelijk. Het is één van de beste, meest effectieve manieren om personen naar de 

beurs te krijgen. Het actief uitnodigen van bezoekers is mogelijk op diverse manieren, bijvoorbeeld via flyers, een unieke 

uitnodigingslink, mondeling, via een aanklikbare e-mailbanner, etc. Er zijn voldoende leuke acties te bedenken die dit 

ondersteunen, het doel is om zoveel mogelijk promotie voor je eigen beursdeelname te maken.

De beurs onvoldoende voorbereiden is killing voor het succes ervan. Tijdens de beurs is er zelden voldoende tijd of 

gelegenheid om missers te repareren. Bovendien, dat moet je niet willen, want wat je wil is al je energie steken in het zo 

goed mogelijk bedienen van je bezoekers en het nastreven van je vooraf gestelde doelstellingen.

OGZ geeft exposanten toegang tot een beursbackoffice. Dit is een soort van digitale 
organisatietool, een praktisch hulpmiddel dat voorzien is van zaken die een 
marketingafdeling nodig heeft om de deelname van de exposant kenbaar te maken.

De backoffice is ook voorzien van functionaliteit die exposanten in staat stelt om 
uitnodigingen te sturen, nieuws aan de beurswebsite toe te voegen en zien wie 
er via een uitnodiging binnenkomt op de beurs. Noem het een luxe track & trace 
systeem. Er is nog een manier om bezoekers te contacteren en dat is met behulp 
van scandevices. Aan de scan-app zijn bovendien vragen toe te voegen die je aan 
aanwezigen kunt stellen. De app biedt ook de mogelijkheid om bezoekers van dag 
1 nog dezelfde avond een bedankje te sturen. Stuur je contacten geen uitgebreide 
berg aan info, maar hou het kort, positief en compact. 

Combineer voorbereidende handelingen binnen de backoffice

IT: check de basis én denk na over alternatieven

Evaluatielijst voor na de beurs

Nodig relaties actief uit

Eén ding: doe dit niet!

Tip:
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WEBWINKEL VAKDAGEN

TIJDENS HET EVENEMENT.
DE BEURS: EEN KRACHTIG FEESTJE

Hét moment waarop het moet gebeuren, spannend! Nou, probeer dat gevoel van spanning liefst zo snel mogelijk om 

te zetten in gezonde wedstrijdstress. Geen enkele bezoeker zit te wachten op een geforceerd salesgesprek waarbij hij 

gedurende het gesprek stap voor stap achteruitloopt. Let op de lichaamstaal van een bezoeker, zorg voor een makkelijk 

tevoorschijn te toveren glimlach en stel open vragen. Voorkom zo het spelletje ‘geen ja, geen nee’. Toon interesse en wees 

eerlijk. Bovendien, als je tijdens de voorbereiding op de beurs goed werk hebt verricht, weet je misschien al iets (of best 

veel) van de bezoeker die naar je stand toeloopt. Zijn de voorbereidingen verlopen zoals gepland, dan is de kans groot dat 

de beurs zelf uitloopt op een leuk en krachtig feestje.

Is er de mogelijkheid om een bezoeker te scannen, 

doe dit dan zeker! Je kunt ervoor kiezen om dit direct 

te doen, maar beter is het om dit aan het eind van een 

gesprek te doen. Het voordeel hiervan is tweeledig. Het 

is persoonlijker én je kunt info toevoegen aan de scan. 

Dat maakt het mogelijk om een persoonlijke noot toe te 

voegen aan de uitnodiging voor een vervolggesprek dat  

na de beurs kan plaatsvinden. Noteer wie er is 

langsgekomen, over welke onderwerpen is gesproken  

en waaraan de bezoeker behoefte heeft. 

Een beurs duurt maximaal maar een paar dagen, 

dus probeer de aandacht zoveel mogelijk bij de 

bezoekers te houden én de boodschap die je wil 

verkondigen. Wat je als exposant absoluut moet 

vermijden is om achter een laptop te kruipen, 

ook als het rustig is. Dit is de ultieme uiting van 

desinteresse. Maak een aantekening, vraag 

iemand anders iets te noteren, of zoek een 

moment voor of na de beurs om een e-mail 

te versturen. Is het echt nodig om met een 

laptop in de weer te gaan, zoek hiervoor 

dan een andere locatie dan je eigen stand. 

Evalueer tijdens de beursdag of aan het eind van de 

beursdag met de standbemanning wat er goed ging 

en welke zaken te verbeteren zijn. Hoe grondig de 

voorbereiding ook is geweest en hoe goed de bedoelingen 

waren, er kan altijd iets misgaan of verbeterd worden. 

Pas daarom zo snel mogelijk iets aan de stand aan of 

voorzie de boodschap naar de bezoekers toe van een 

kleine update. Spreek ook aan het begin van de beursdag 

af hoe je de bezoeker benadert, bedenk een paar vragen 

waarmee je snel achter de interesse komt van de persoon 

die je aan ziet komen lopen. 

Voorkom gehaast, zorg voor een goede voorbereiding  
en daar hoort doorhalen de avond ervoor niet bij. 

Scan en maak een afspraak

Eén ding: doe dit niet!

Evalueer tijdens de beurs

Tip:
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NA DE BEURS. STEEK ALLE ENERGIE 
IN DE OPVOLGING VAN LEADS

Opvolging van leads is waar het om draait als de beurs eenmaal is afgelopen. Wacht zeker niet te lang met het benaderen 

van je bezoekers/leads. Neem contact op binnen een week nadat de beurs is afgelopen. Een beursbezoeker drie 

maanden na een scan herinneren aan zijn of haar bezoek moet je alleen doen als je het bericht voorziet van een hele 

goede geheugensteun of als er een andere hele goede reden is. Leads kunnen afkomstig zijn van personen die zich 

hebben ingeschreven met behulp van de registratielink, van gescande gasten op de stand, maar ook van gescande 

aanwezigen bij een presentatie. Deze mensen wil je misschien ook op een specifieke manier na afloop van de beurs 

benaderen. Denk na over welke manier. 

Evalueer kort na de beurs wat er goed ging en wat er niet verliep zoals verwacht. Voorafgaand aan de beurs was het 

belangrijk om een doelstelling en boodschap te bepalen, check na afloop dus of die boodschap is overgekomen. Vergelijk 

het met de belangrijke ROI van een softwaresysteem tijdens het selectieproces. Je wilt niet het aantal bedrijven dat 

daarna de ROI niet checkt de kost moeten geven… . Iets wat belangrijk was, blijft belangrijk. 

Het aspect opvolging niet serieus nemen. Beloven contact op te nemen, maar dit niet of veel te laat doen. Hieruit spreekt 

desinteresse of een gebrek aan organisatie. Bovendien is de kans groot dat een bezoeker al contact heeft gehad of heeft 

opgenomen met een concurrent. 

Plan voorafgaand aan de beurs voor kort na de beurs tijd in om leads te benaderen. 

Evalueer altijd, dus ook bij een succesvolle beurseditie

Eén ding: doe dit niet!

Tip:
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WEBWINKEL VAKDAGEN

CONCLUSIE. HOU HET SIMPEL! 

 Stel doelstellingen op en communiceer de doelstellingen met het betrokken personeel

 Ga na of het promotiemateriaal matcht met het bepaalde doel

 Controleer of de inrichting en het ontwerp past bij het doel en de boodschap én of deze zaken uitnodigend zijn

 Vertel een goed verhaal, iets wat eenvoudigweg onderscheidend blijft

 Verdiep je in de mogelijkheden van de scan-app

 Brief de standbemanning met een duidelijk doel en een heldere boodschap

 Plan vrije momenten of dagen in voor na de beurs met het oog op de opvolging van leads

OGZ stelt alles in het werk om van de Webwinkel Vakdagen een succes te maken. 

Het kan uiteraard gebeuren dat je aanvullende vragen over de deelname aan de 

beurs hebt. Neem in dat geval contact op onze sales/facilitaire afdeling.  

We helpen je graag! 

Hoe helpt OGZ je als exposant bij het succesvol  
maken van de Webwinkel Vakdagen?
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