
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

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

   Fotocamera

Beurschecklist voor een 
goed georganiseerde beurs
Je beursaanwezigheid organiseren is geen kinderspel: je moet aan duizend-en-één 

dingen denken. Deze checklist helpt je daar een heel eind mee op weg! 


