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Expert aan het woord
Tanja Rutjes
Als event marketeer bij Drukwerkdeal.nl ben ik  

verantwoordelijk voor onze beursstands, events, en 

alles wat daarbij komt kijken. Van brainstormen en  

vormgeven tot organiseren, plannen en uitvoeren:  

samen met een team van vormgevers, marketeers 

en salesmensen zorg ik dat alle stukjes van de 

puzzel op het goede moment samen komen. 

Een hectische baan? Jazeker! Maar ook de 

mooiste job ter wereld. In dit magazine 

delen wij onze tips, tricks en geheimen 

over  onderwerpen als: de indeling van je 

beursstand, de presentatie van producten en 

het  voeren van een succesvol  salesgesprek. 

Ook laten we zien hoe je drukwerk ge bruikt in je 

beursstand. En we geven je een overzicht van ons 

uitgebreide  assortiment beursproducten. Zo  helpen 

we jouw beursdeelname tot een succes te maken.  

Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

John Williams
Over de kunst 
van het gesprek

24

85 Tips voor een
netwerkpresentatie die staat

6Inspiratie!
Hoe richt ik mijn beursstand in?
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Staan jullie vaak op een  beurs?
“We hebben onlangs onze eerste 

 beurs gehad, in Nieuwegein. Een 

 congres voor podologen met on-

geveer 550 bezoekers.”

Hoe presenteren jullie je 
 producten?
“We draaiden film op een 55” tv. 

Onze producten, de gefreesde zolen, 

toonden we op houten diplays. Ook  

hadden we een laptop op een 

statafel voor demonstraties. De 

achterwand bestond helemaal uit 

XXL roll-up banners, met aan de 

boven  kant led- 

verlichting.” En we deelden flyers uit.

Hoe bereid je je voor  
op zo’n beursdag? Werken 
 jullie  bijvoorbeeld met lead -
formulieren?
“Ja, leadformulieren zeker. Het is 

belangrijk de gegevens van je ge-

sprekspartner juist te administreren. 

Hierdoor ben je in staat een con crete 

follow-up te doen. Ook hadden we 

een vooraankondiging op onze site 

www.pccd.nl.”

Worden er ook al zaken  
gedaan tijdens zo’n dag?
“De beurs in Nieuwegein was wat dat

betreft een geweldige dag. We liepen

met vier nieuwe klanten de deur 

weer uit. Dat is voor ons echt een 

succes.”

“Zo’n beurs is dus heel belangrijk 

voor ons. Overdag is het vaak 

lastig om af te spreken met de 

therapeuten. Zij ont vangen dan hun 

patiënten. Door als standhouder 

aanwezig te zijn bevind je je midden 

in de doelgroep. 

Wat vind je als bezoeker 
 belangrijk op een beurs? Waar 
let je op?
“De presentatie. Het moet strak 

Chris Kroezen 
van PCCD  
Chris Kroezen van PCCD | Podo Cad Cam Design maakt en verkoopt, 

samen met zijn compagnon Ger Oosterhof, software-abonnementen 

voor professionals in de orthopedie, podologie en podotherapie. Met de 

software van PCCD kunnen behandelaars zeer nauwkeurig zolen digitaal 

modelleren, in een fractie van de tijd die het kost om ze handmatig 

maken. De ontwerpen gaan vervolgens naar het zolenlab, waar ze 

machinaal gefreesd worden. Het bedrijf bestaat sinds 2015.

Bekijk op de website

Klant op de beurs! 

XL Roll-up banner

zijn, niet te rommelig. We  hadden 

zelf onlangs een logo in pixels  laten 

 afdrukken. Dat kartelt dus een  beetje 

aan de randjes. Zoiets keur ik  meteen 

af. Rommeligheid straalt af  op  

je boodschap.”

Wat is jouw ultieme beurstip?
“Kom ik toch weer terug op de 

 presentatie. Dat vind ik superbelang-

rijk. Uniformiteit in de huisstijl, van het 

visitekaartje tot de banner. Let ook 

goed op je doelgroep. Wij zitten in de 

zorgsector, dus we willen niet teveel 

schreeuwen, niet teveel commercie. 

Mijn motto is: less is more.”

Roll-up banner XXL

Beachflag medium

Visitekaartjes

Flyers

Beursbalie soft-image

Kubus Re-board, 30cm

Boodschappenli jstje

Roll-up banner XXL € 199,59

Beursbalie soft-image € 157,50

Beachflag medium met kruisvoet € 95,30

Visitekaartjes € 11,71

Flyers, Carré M € 29,07

Kubus Re-board, 30 cm € 20,-

 
   

 
€ 513,17  

 
 excl. btw

http://www.pccd.nl
https://www.printdeal.be/nl/producten/buitenreclame/beachflags
https://www.printdeal.be/nl/producten/drukwerk/visitekaartjes#533649
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/rollup_banners#4891569
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/decoratie-etalagemateriaal
https://www.printdeal.be/nl/producten/reclame_drukwerk/flyers#507460
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beursbalies#5536197
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Stands 
tot 6m2Hoe richt ik

mijn beursstand in?

Boodschappenli jstje

Brochurehouder      € 98,89

Baliedisplay, A5     € 131,69

Beachflag, small, met kruisvoet  € 79,77

Visitekaartjes     € 11,71

Beursbalie Re-board 150 cm    € 115,00

Roll-up banner medium   € 40,36

     
     € 477,42

     excl. btw
Ook hier geldt: maximaliseer je zichtbaarheid. Dit doe 

je door bijvoorbeeld een beachflag op een strategis-

che plek bij het gangpad te plaatsen.  

Een brochurehouder achterin je stand nodigt je be-

zoeker uit even binnen te lopen. Experimenteer met 

de plaatsing van de items in je beursstand!

6m2 2 x 3 meter

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
Boodschappenli jstje
Posters, A2          € 7,64Roll-up banner large         € 49,21Tentcard, staand          € 76,77Beursbalie soft-image       € 157,50Folderdisplay kunststof   € 50,97

     € 342,09     excl. btw

A2 poster

Brochurehouder

Roll-up banner medium
Visitekaartjes

Beursbalie Re-board

Roll-up banner 
large

Beachflag small

Tentcard staand

Beursbalie soft-image

Folderdisplay 
kunststof

https://www.printdeal.be/nl/producten/reclame_drukwerk/posters#356485
https://www.printdeal.be/nl/producten/drukwerk/balie_displays#457789
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/rollup_banners#4891536
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/accessoires_binnenreclame#7562949
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beursbalies#5536197
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/rollup_banners#4891503
https://www.printdeal.be/nl/producten/drukwerk/visitekaartjes#533649
https://www.printdeal.be/nl/producten/reclamematerialen/beachflags#7403023
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beursbalies#8106450
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/accessoires_binnenreclame#7122266
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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. Onze knaloranje 

boemerang was een grote hit toen wij die uitdeelden. “We 

zien je graag terug bij Drukwerkdeal.nl.” Dat hebben we 

geweten!

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!

10 st. vanaf € 79,19

Budget polo’s
Al vanaf één polo bedrukt!

10 st. vanaf € 120,90

Hoodie met rits
Al vanaf één stuk te bedrukken!

10 st. vanaf € 180,54

Keycords met 
badgehouder
Vanaf € 2,23 per st.

Naambadges
€ 8,79 per 5 st.

Beurskleding
Direct herkenbaar!

5 tips voor een 
netwerkpresentatie 
die staat

https://www.printdeal.be/nl/producten/relatiegeschenken/keycords#1711254
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/accessoires_binnenreclame?optie250=6703#7122035
https://www.printdeal.be/nl/producten/kleding_en_textiel/t-shirts-polo-shirts#6362811___6362814___10___1___9
https://www.printdeal.be/nl/producten/kleding_en_textiel/t-shirts-polo-shirts#6295101___6295104___500___1___499
https://www.printdeal.be/nl/producten/kleding_en_textiel/sweaters?ref=search#6494510___6494513___500___1___499


Printdeal.be magazine Printdeal.be magazine10 11

Michael Hermans begon 20 jaar geleden The Inside, een standbouwbedrijf 

dat inmiddels multinationals als HP, Shimano en ook Drukwerkdeal.nl tot 

zijn klanten rekent. The Inside ontfermt zich als full service standbouwer 

over het hele beurstraject: van ontwerp tot productie tot transport. Michael 

reist de hele wereld over, naar  beurzen in Abu Dhabi, China, Canada en 

Duitsland. We vragen hem naar de nieuwste trends, het creatieve proces 

bij The Inside en natuurlijk zijn ultieme beurstip.

Twintig jaar geleden begon je 
met The Inside. Hoe ging dat 
destijds?
“Ik ben op een klein flatje hier in 

 Deventer begonnen als ontwerper 

van interieurs en winkels. Het 

maakwerk besteedde ik uit. 

Standbouw ben ik pas later gaan 

doen, eigenlijk een beetje bij toeval, 

maar het is steeds meer een specia-

lisme geworden. In 1998 zijn we ook 

 productie gaan draaien, dus het 

bouwen van de stands.”

Wat is er in twintig jaar 
 veranderd in beursland?
“Veel. Het gaat nu meer om be leving. 

Denk aan licht, video, vorm geving, 

maar ook live entertainment.  Ren-

dement is ook meer een thema. Een 

marketingeuro kan je maar één keer 

uitgeven. Klanten zijn  

kies keuriger geworden.”

Inmiddels leveren jullie meer 
dan 500 projecten per jaar op. 
Hou jij bij alles de vinger aan 
de pols? 
“Nee, dat kan niet meer. We hebben 

hier verschillende teams, aange-

stuurd door een accountmanager en 

een projectmanager. Klanten hebben 

een vast team bij wie ze altijd aan 

 kunnen kloppen. Ik hou me vooral 

bezig met sales en voor een gedeelte 

het design van de stands.”

Jullie gaan er prat op dat  
jullie alleen goed werk 
 kunnen doen als jullie 
je  verdiepen in zowel de 
 opdracht als de opdrachtgever. 
Wat bedoel je daarmee?
“Zonder een idee van wat de op-

drachtgever wil kun je niets. En dat 

gaat verder dan de huisstijl. Wat 

is het voor een bedrijf? Wat is de 

Expert aan 
het woord

Michael Hermans, The Inside missie? Wie zijn de concurrenten? 

Dat zijn wezenlijke vragen voor je  

aan de slag gaat.”

En hoe kom je daar achter?
“Vragen stellen, heel veel vragen. 

Je ziet vaak dat klanten pas gaan 

denken over een project op het 

moment dat die vragen komen. 

Op projectniveau gaat het dan om 

vragen als: wat is de positie van de 

stand ten opzichte van de traffic line 

[het looppad waar over het meeste 

verkeer beweegt tijdens een beurs, 

red.], is het een product stand of een 

relatiestand?  

Dat soort dingen. 

Belangrijke vragen. En dan? 
Hoe gaan jullie verder?
“Daarna gaan we brainstormen. 

Soms met de opdrachtgever, soms 

zonder. We ontwikkelen con cepten, 

die we vervolgens aan de klant 

voor leggen. Op het moment dat 

we  verder  kunnen gaan we aan de 

slag met visualisatietekeningen. Zo 

 werken we een idee steeds verder 

uit, tot de voltooiing. Uiteindelijk 

kunnen onze bouwers aan de slag, 

hier in  de werkplaats.

www.theinside-standbouw.nl

De ultieme beurstip van Michael
“Heldere, duidelijke communicatie. Dat is gewoon 

het belangrijkste.  Vermijd ‘kleine’ boodschappen 

of teksten. Bedenk wat je wil com muni ceren en 

communiceer dat  duidelijk. Het moet voor iedere 

voorbijganger in één oogopslag duidelijk zijn wie 

je bent en wat je doet.”

http://www.theinside-standbouw.nl
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Boodschappenli jstje
Beurswand rits, 300cm   € 505,85Brochure houder metaal   € 83,24Roll-up banner, medium   € 40,36Beursbalie Re-board, 150 cm  € 115,- Baliedisplay, A4, 25 stuks  € 185,01          € 929,46      excl. btw

Boodschappenli jstje

Beurswand pop-up, medium   €706,68

Baliedisplay, A3, 25st.    €207,29 

Dropflag, medium, 2st. met watertank  € 234,53

 
 

     € 1148,50

     excl. btw

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 bezoe-

kers 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?

https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/rollup_banners#4891503
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beurs-en-presentatiewanden#8099092
https://www.printdeal.be/nl/producten/drukwerk/balie_displays#8085404
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beursbalies#8106450
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/accessoires_binnenreclame#7122299
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beurs-en-presentatiewanden#8098792
https://www.printdeal.be/nl/producten/reclamematerialen/dropflags#7403746
https://www.printdeal.be/nl/producten/drukwerk/balie_displays#8085386
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Aantekeningen:

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 voor een 
goed georganiseerde  
beurs

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

“Zorg dat je altijd tape, tyraps, 
een stanleymes, 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!”

Tips van
Tanja!

“Gebruik eigen producten in je 
stand. Bijvoorbeeld een vloerkleed 

van spijkerbroeken, of een balie van 
fruitkistjes”

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! 

https://printdealcdn.s3.amazonaws.com/printdeal_be/pages/beurs/beurschecklist-BE.pdf
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Pepermuntdoosjes
Vanaf €0,56 per st.

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

vanaf €204,85

Memoblokjes 2000 stuks

vanaf €504,75

Luxe Pennen 100 stuks

Vanaf €1,56 per st.

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.

De kracht
van herhaling

Flyers 1000 stuks A5

 vanaf €31,82

https://www.printdeal.be/nl/producten/relatiegeschenken/pennen
https://www.printdeal.be/nl/producten/drukwerk/zelfklevende-memos
https://www.printdeal.be/nl/producten/reclame_drukwerk/flyers#503599
https://www.printdeal.be/nl/producten/relatiegeschenken/usb_sticks?optie215=5375
https://www.printdeal.be/nl/producten/relatiegeschenken/pepermunt
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Wat vind je als bezoeker 
belangrijk op zo’n beurs?
Ik hou niet van schreeuwerige 

reclame of opdringerige 

verkooppraatjes. Dat werkt bij mij 

averechts. Een beetje snuffelen en 

rondkijken doe ik graag, dus er moet 

wel wat te doen zijn. Een mooie, 

rustige, eenvoudige presentatie, dat 

zie ik het liefst.

Wat is jouw ultieme beurstip?
Zorg dat je presentatie past bij 

je product. Dat is denk ik het be-

langrijkste. En geef bezoekers een 

beetje de ruimte om hun verhaal te 

doen. Mensen praten liever dan dat ze 

luisteren!

Sta je regelmatig op een 
beurs?
Ja, een sieraad is niet iets dat 

mensen snel online bestellen. Althans 

niet in de markt waar ik in zit. Het 

is een heel persoonlijk object, iets 

dat je even vast wil houden, even 

wil passen. Natuurlijk zijn mensen 

altijd welkom in mijn werkplaats in 

Deventer, maar een beurs is voor mij 

een mooie plek om mijn waren aan 

te prijzen.

Zijn er dingen waar je 
rekening mee houdt in je 
presentatie?
Ieder sieraad dat ik maak is uniek. 

Qua ontwerp, maar ook qua 

uitvoering. Het is dus belangrijk dat 

dit goed uit de verf komt in een 

stand. Ieder sieraad heeft een eigen 

display, dat is belangrijk. Het bestaat 

als het ware in zijn eigen wereld. 

Verder gebruik ik veel natuurtonen, 

dat past bij  wat  ik doe.

Verkoop je veel sieraden tijdens 
zo’n dag?
Dat valt mee. Een sieraad is best een 

hele uitgave, mensen willen eerst goed 

nadenken voor ze daartoe overgaan. 

Soms vragen ze me om kleine dingen 

aan te passen, en dat kan niet ter 

plekke. Een hoop sieraden maak ik ook 

in opdracht. Ik zie beurzen echt als een 

eerste kennismaking. Een gelegenheid 

om te netwerken, mensen te vertellen 

wat ik doe.

Als je niet direct veel verkoopt 
is het denk ik belangrijk dat je 
gegevens verzamelt voor een 
follow-up?
Ja, en natuurlijk heb ik altijd een flinke 

stapel visitekaartjes bij de hand! Er zijn 

vaak meerdere contactmomenten 

voor het moment van een aanschaf. In 

mijn vak is het belangrijk om mensen 

de ruimte te geven om zelf een 

beslissing te maken.

Agatha Leerdam 
Sieraadontwerp
Edelsmeden is voor Agatha een beetje een uit de hand gelopen hobby. 

In 2009 begon het allemaal. Met een cursus, en al snel daarna een 

eigen atelier. In 2013 startte ze met haar bedrijf: Agatha Leerdam 

Sieraadontwerp. Nog steeds ziet ze het ontwerpen in de eerste plaats als 

liefhebberij. Naast het smeden werkt ze ook nog gewoon, zodat ze zich 

kan blijven bezig houden met wat ze het liefst doet.

Klant op de beurs!

Beurswand rits

Visitekaartjes
Kubus Re-board
30cm

Re-board
beursbalie

Dropflag

Boodschappenli jstje

Beurswand rits € 505,85

Beursbalie Re-board € 60,-

Dropflag met kruisvoet € 90,93

Pennen, basic trendy € 45,50

Visitekaartjes € 19,00

Kubus Re-board, 30 cm € 20,-

 
   

 
€ 741,28

 
   

 
excl. btw

https://www.printdeal.be/nl/producten/reclamematerialen/dropflags
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beursbalies#8106444
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beurs-en-presentatiewanden#8098912
https://www.printdeal.be/nl/producten/drukwerk/visitekaartjes
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/decoratie-etalagemateriaal
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Boodschappenli jstje

Beurswand rits, 500cm   € 740,32

A1 poster, 3 stuks   € 17,79

Steigerframebanner   € 311,20

Brochurehouder   € 98,89

L-banner double   € 123,38

     
     € 1291,58 

     excl. btw

Boodschappenli jstje
Poster A0   € 12,71
Beurswand rits   € 505,85
Beachflag, medium, 2st.   € 156,29
Baliedisplay A4   € 185,01
Beursbalie Re-board   € 60,-Kubus Re-board, 38 cm   € 30,-

          € 949,86 
     excl. btw

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  

beursbalie.

24m2 6 x 4 meter

Poster A0
Beurswand rits, recht

Beachflag

Baliedisplay A4

Beursbalie, klein
Re-board

Kubus Re-board
38 cm

https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beurs-en-presentatiewanden#8099032
https://www.printdeal.be/nl/producten/reclame_drukwerk/posters#356473
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/steigerframe_banners#426034
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/accessoires_binnenreclame#7122266
https://www.printdeal.be/nl/producten/reclamematerialen/lbanners#437536
https://www.printdeal.be/nl/producten/reclame_drukwerk/posters#356449
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beurs-en-presentatiewanden#8099092
https://www.printdeal.be/nl/producten/reclamematerialen/beachflags#7403314
https://www.printdeal.be/nl/producten/drukwerk/balie_displays#8085404
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/decoratie-etalagemateriaal
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beursbalies#8106444
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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

 

Vanaf € 199,59

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!

Vanaf € 608,60

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

Vanaf € 499,88

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 beurswand rits is de nieuwste innovatie in beursland. Hij is flexibel, lichtgewicht en vooral: 
geschikt voor elk budget. Daar komen je klanten zeker even voor aan!

Maak de blits met
de beurswand rits

230
cm

300cm / 400cm / 500cm

De eerste keuze 
bij beurswanden

https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beurs-en-presentatiewanden#8099272
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beurs-en-presentatiewanden#8099272
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/beurs-en-presentatiewanden#8098852
https://www.printdeal.be/nl/producten/presentatie/rollup_banners#4891569
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John, jezelf of je bedrijf 
presenteren is voor veel 
mensen niet zo een -
voudig. Wat is het aller-
belangrijkste in de eerste 
contactmomenten?
“Het belangrijkste is dat je zo snel 

mogelijk analyseert wie er tegenover 

je staat. Het gaat om het type, 

de DNA, de match. Daar kom je 

achter door vragen te stellen en 

vooral goed te luisteren. Als je dat 

inzichtelijk hebt, kan het zogeheten 

‘ping pongen’ beginnen.”

Wat je heel goed doet in  
je programma’s, is mensen op 
hun gemak stellen. Dat maakt 
gesprekken authentieker. Is 
dit iets dat je van jongs af aan 
goed kon?
“Ik heb daar eerlijk gezegd nog nooit 

zo goed over nagedacht. Dus denk ik 

dat het van het nature komt. Weet je 

waar het in essentie om gaat? Het is 

de oprechte interesse in de persoon 

waar je op dat moment mee aan het 

communiceren bent.  Als je namelijk 

in gesprek bent met iemand moet 

je er ook daadwerkelijk ‘zijn’! Dat 

klinkt makkelijker dan dat het is. Zorg 

 ervoor dat je in het gesprek bent 

met mensen met een probleem. Op 

het moment dat een gesprek niet 

loopt, is daar een reden voor. En juist 

die reden is weer voer voor het goed 

 verlopen van een gesprek. Eigenlijk 

is het soms wel goed als het gesprek 

stroef verloopt, dat roept altijd 

weer andere vragen op of haakjes. 

Waarom wil diegene niet praten? 

Juist dan hou je het gesprek gaande.”

Ik kan me voorstellen dat 
je als professional kritisch 
kijkt naar de manier waarop 
anderen zich presenteren. 
Wat is in jouw ogen de meest 
gemaakte fout? 
“Luisteren! Dat is echt het eerste wat 

ik hierover kan zeggen. Je ziet wel 

eens gesprekken op tv waarin de 

interviewer er niet meer ‘is’. Dat is 

precies waar ik het eerder over had. 

Dat je in je gesprek moet zijn. De 

 geïnterviewde voelt en ziet dat ook 

[als je aandacht verslapt – red.]. Neem 

dus altijd je gasten serieus, luister en 

‘ben’ in het gesprek.”

en niet in gedachte ergens anders. 

Je voelt als mens meteen wanneer 

iemand oprecht luistert.”

Zijn er vaste dingen die je doet 
tijdens je voorbereiding voor 
opnames? Bijvoorbeeld om te 
zorgen dat je relaxt overkomt? 
“Voorbereiding op zich is ‘key’! 

Weet wat, wanneer, en waarom 

je iets doet. De cases die wij 

[bij een dubbeltje op zijn kant – 

red.] behandelen zijn zwaar en 

ingewikkeld, dus je moet volledig op 

de hoogte zijn van de welbekende 

hoed en rand. Dat vraagt dan ook 

om een voorbereiding. Je kunt het 

je niet permitteren om zaken over 

het hoofd te zien. Dat vraagt ook 

om lucht vlak voor opname, en die 

vind ik in de gesprekken met mijn 

ploeg (camera, regie, geluid etcetera) 

voordat de  camera gaat draaien.” 

Zijn er ook weleens ge  spre k-
ken die helemaal niet  lopen? 
Zijn er truukjes die je ge bruikt 
om een gesprek dan toch een 
beetje vlot te trekken?
“Nee, ik haat truukjes. Een truuk 

kan ook een keer mislukken en we 

praten hier per slot van rekening wel 

Zeker na een lange beursdag 
valt het af en toe niet mee je 
stralende zelf vast te houden. 
Dat ken jij vast: draaidagen 
waar geen einde aan komt. 
Wat doe jij om je dan een 
beetje op te peppen?
“Kom ik toch ook weer terug waar 

we het eerder over hadden. Ik ga 

dan op zoek naar de luchtigheid, de 

lucht met mijn collega’s. Ik vind het 

zo  belangrijk dat de sfeer onderling 

goed is, dat je er voor elkaar bent. “

Je bent een van de meest 
 ervaren presentatoren van 
de Nederlandse televisie. 
Toch kan ik me voorstellen 
dat je wel eens een blunder 
hebt gemaakt. Die horen we 
natuurlijk graag!
“Dan moet ik toch weer denken aan 

de dame die al jaren samen met 

haar man woonde in een huis dat 

nog steeds niet af was. Het was een 

zooitje, de badkamer was nog niet af, 

geen kinderkamer etc. Met als gevolg 

dat hun kind al jaren bij hun op de 

slaapkamer sliep. Op mijn vraag hoe 

ze dit toch allemaal zolang heeft vol 

kunnen houden antwoordde ze in 

eerste instantie nogal twijfelachtig. 

Mijn intentie was natuurlijk hoe ze 

het mentaal vol had volgehouden 

maar zij begreep mijn vraag op een 

heel  andere manier. Ze lachte even  

nerveus, iets wat ik natuur lijk niet 

begreep. Maar ze trok het naar het 

 seksuele,  schoor  voetend zei zij: 

“Hoe ik het heb volgehouden in de 

slaapkamer? Ik heb gelukkig mijn 

handen nog.” Toen stond ik echt 

even met mijn mond vol tanden.

Verkoopgesprekken. Ze zijn de rode draad van iedere beursdag. En hoewel verkopen misschien  

niet iedereen van nature gegeven is: met een beetje inspanning kan je het zeker leren. Dat vindt  

althans John Williams, kijkcijferkanon en presentator van hitseries als ‘Het spijt me’ en ‘Een dubbeltje  

 op zijn kant’. We vroegen hem naar zijn tips voor het voeren van een succesvol gesprek.  En daarbij kon zijn 

grootste blunder natuurlijk niet onbesproken blijven.

De kunst van het gesprek
Interview met John Williams

Fotocredits: Nick van Ormondt
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De beurs op!
Eén adres voor al je beursproducten. 
Wel zo makkelijk!

Beurswand rits
Vanaf € 499,88

Extra doek vanaf € 325,88

Beachflag
Vanaf € 67,74

L-banner
Vanaf € 71,36

Beursbalie soft-image
Vanaf € 157,50
Extra print vanaf € 49,50

Steigerframebanners
Vanaf € 227,69

Beurswand magnetic pop-up
Vanaf € 608,60

Extra print vanaf € 282,35

Roll-up banner XXL
Vanaf € 199,59

Baliedisplay
25 st. vanaf 

€ 131,69

Beursbalie Re-board
Vanaf € 60,-

Folder- en brochurehouder
Vanaf € 50,97

Visitekaartjes
500 stuks vanaf

€ 19,00

Roll-up banner
Vanaf € 29,50

Folders
1000 stuks vanaf 

€ 56,67

Brochures A4
Vanaf € 0,33 per st.

Flyers
1.000 stuks vanaf 
€ 31,82

Dropflag
Vanaf € 78,90



Prijzen onder voorbehoud. Bekijk de meest actuele prijzen op printdeal.be.

    +32 (0) 70 26 50 28

    +32 (0) 70 26 50 29

info@printdeal.be

www.printdeal.be

Ankerrui 11

2000 Antwerpen
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