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De beurs: instructie en training voor standbemanning 
 
 
Voorbereiding 
 
 

 Fris van tevoren je kennis op over de organisatie en de producten. Ook al 
voel je je zeker op dit vlak, neem toch de tijd om je kennis te updaten, zodat 
je goed bent voorbereid. Wellicht kun je extra tijd krijgen om je voor te 
bereiden en nieuwe ontwikkelingen in de markt te bestuderen. Ook zijn er 
beurstrainingen waarin je leert hoe je een goed gesprek kunt voeren. 
 

 Stel vast welke producten/diensten je gaat presenteren. 
 

 Inventariseer welke kritische vragen je kunt verwachten. 
 

 Weet goed welke taken je hebt en wie de standcoördinator is. 
 

 De stand moet altijd bemand zijn. Bespreek dus de taakverdeling en stel een 
rooster op. 
 

 Ga na of de catering, het vervoer en het verblijf van de standbemanning is 
geregeld. 
 

 Oriënteer je op de indeling van de hele beurs zodat je weet waar je alles kunt 
vinden. Bezoek bijvoorbeeld de website. 
 

 Zorg ervoor dat je de stand op je duimpje kent, dan hoef je niet te zoeken op 
het moment suprême. 
 

 Het is de dag van de bezoeker; leef je dus in. 
 

 Controleer het materiaal dat je uitreikt: is het netjes en verzorgd, dus zonder 
vlekken, ezelsoren of krabbels? 
 

 Heb je extra kleding bij je, voor het geval je iets morst? 
 

 Het regelen van achtervang kan handig zijn in het geval dat iemand 
onverhoopt verhinderd is. 
 

 Zorg ervoor dat je voldoende uitgerust bent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deze checklist staat op www.secretaresseassistent.nl 

 

Op de beursvloer 
 
 
Contact leggen 
 

 Eet, drink en rook niet zichtbaar en bezet geen stoelen voor bezoekers. 
 

 Let op je houding; zoek oogcontact met bezoekers. 
 

 Ga op of in de buurt van de stand staan en spreek mensen aan. Ga niet 
zitten, maar wees ‘stand by’ om mensen te woord te staan.  
 

 Straal professionaliteit en toegankelijkheid uit. Glimlach en wees 
geïnteresseerd. Mijd de ‘cipiershouding’: armen over elkaar. Dit schrikt 
bezoekers af. 
 

 Praat niet te lang met elkaar of met bekenden, maar praat vooral met de 
mensen die je nog niet kent. Anders kunnen bezoekers denken dat je geen 
tijd of interesse voor hen hebt. 
 

 Als je toenadering zoekt, spreek dan rustig en stel jezelf voor. Stel oprechte 
vragen. Begroet ze al op het gangpad, wacht niet tot ze de stand zijn in 
gelopen, maar achtervolg of ‘bespring’ ze niet. 
 

 Probeer de bezoekers laat in de middag nog net zo enthousiast te ontvangen 
als ’s ochtends. 

 
 
Een gesprek voeren 
 

 Blijf altijd zakelijk, beleefd en professioneel, ook al ken je een klant al langer 
en ga je wat minder formeel met hem om.  
 

 Probeer initiatief te nemen, maar geef de bezoeker wel de ruimte om zich te 
oriënteren en op je te reageren. Bedenk dat elke bezoeker de stand aandoet 
met een bepaalde bedoeling, al is het maar om even rond te kijken. Let goed 
op de badge van de persoon in kwestie zodat je hem/haar persoonlijk kunt 
benaderen.  
 

 Bedenk dat er verschillende soorten bezoekers zijn: leveranciers, klanten, 
prospects, collega’s van andere vestigingen uit de branche. Voor elk type 
bezoeker heb je een gepaste actie: vriendelijk te woord staan, introduceren 
bij een collega, documentatie meegeven, een relatiegeschenk aanbieden of 
een demonstratie geven.  
 

 Stel open vragen, en geen vragen die met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord 
kunnen worden. Zo krijg je binnen korte tijd veel informatie en kun je 
inschatten of deze persoon zakelijk interessant is.  
 

 Houd een gesprek kort en bondig en maak een afspraak voor een 
vervolggesprek. 
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 Probeer elk gesprek af te ronden met een afspraak, een vervolgtelefoontje of 
een bezoek. Wissel visitekaartjes uit en noteer gegevens van het gesprek. 
Zorg ervoor dat de betreffende persoon binnen 3 dagen antwoord en/of 
documentatie krijgt. Informeer bij de persoon in kwestie hoe hij het liefst 
benaderd wil worden. 
 

 Noteer alle afspraken goed, het liefst in een centraal registratiesysteem. Met 
name bij meerdaagse beurzen is het handig om afspraken terug te koppelen 
naar kantoor zodat er actie kan worden ondernomen op korte termijn. 
 

 Maak na ieder gesprek een rapportage, een briefing als het ware. Een collega 
moet zonder meer kunnen begrijpen waar het gesprek over ging en welke 
follow up moet volgen. Label direct de klant: lead, cold prospect, hot 
prospect enzovoort. En maak een back up. 
 

 Waak voor lange gesprekken met personen die uiteindelijk niets opleveren, 
zoals mensen met klachten, collega’s, concurrenten en klaplopers. Als het 
toch belangrijk is, kun je beter een vervolgafspraak maken.  

 
 
Persoonlijke verzorging 
 

 Zorg dat je er verzorgd uitziet; nette kleding, schoeisel, haren en handen.  
 

 Draag kleding met een zakelijke uitstraling en draag comfortabele schoenen. 
 

 Om de herkenbaarheid van de standbemanning te vergroten, kun je ervoor 
kiezen identieke kleding of badges te dragen. 
 

 Draag de badge met je naam en functie liefst links, zodat mensen er zicht op 
hebben tijdens het handen schudden. 
 

 Kijk uit met roken; bezoekers kunnen zich storen aan de rookwalm die om je 
heen hangt.  
 

 Neem regelmatig een pauze om op te laden en loop dan even weg van de 
stand. Loop zelf over de beurs en let op het gedrag van andere 
standhouders. Dit kan nog leerzaam zijn ook.  
 

 Het staan en het vele praten kan erg vermoeiend zijn; goed drinken is dus 
ook belangrijk.  

 
 
Standinrichting 
 

 De stand is een afspiegeling van je bedrijf. Zorg dus voor een nette stand; 
geen halfvolle glazen en asbakken en geen rondslingerende privé-
eigendommen of vertrouwelijke papieren. 
 

 Plekken die zijn gereserveerd voor bezoekers, zoals stoelen, dienen niet te 
worden gebruikt door de standbemanning. 
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 Maak de stand toegankelijk en uitnodigend. Sta niet als een bewaker bij de 
ingang en zorg dat de balie niet de ingang blokkeert. 

  
 
 
Follow up 
 
 
Aftersales 
 

 Voldoe aan de toezeggingen die je hebt gedaan. Je versterkt het imago van 
betrouwbaarheid door direct documentatie op te sturen, terug te bellen of 
een afspraak te maken. De maximale termijn hiervoor is 2 weken.  
 

 Probeer de follow up een persoonlijk tintje te geven. Hiermee val je op. Dit 
kun je bereiken door tijdens het gesprek op de beurs aantekeningen te 
maken en ook opvallende zaken te noteren. Dat kunnen klachten zijn over 
concurrenten, maar ook persoonlijke zaken, bijvoorbeeld dat je 
gesprekspartner fanatiek hockeyt.  
 

 Streef na dat je bezoekers alleen op díe manier benaderd worden zoals ze dat 
zelf hebben aangegeven. Hun gegevens horen dus niet in een grote database 
te verdwijnen. Voorkom dat ze allerlei ongewenste informatie ontvangen.  
 
 

Evalueren 
 

 Evalueer na afloop gezamenlijk de beurs, zowel objectief als subjectief. 
Hoeveel bezoekers zijn er in de stand geweest? En zijn de doelstellingen 
gehaald? Neem bij een meerdaagse beurs de tijd om iedere avond de dag te 
evalueren. Wat ging er fout, wat ging er goed en hoe kan het de volgende 
dag beter? 
 

 Evalueer na een aantal weken of maanden wat de contacten op de beurs 
hebben opgeleverd. 
 

 Archiveer de evaluatie zorgvuldig, want bij een volgende beurs komt het 
document van pas. Je voorkomt ermee dat je dezelfde fouten maakt. 
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Checklist materiaal 
 

o Promotiematerialen: folders, brochures, monsters/testers, gimmicks, hand-
outs. 

o Visitekaartjes. 
o Badges. 
o Decoratiemateriaal: bloemen, planten. 
o Versnaperingen: drank, hapjes, snoepgoed. 
o Gereedschap en bevestigingsmateriaal. 
o Naaigerei en schoenpoetsmiddelen. 
o Schoonmaakartikelen: afvalbak, vuilniszakken. 
o Verbanddoos. 
o Kantoorartikelen: pennen, papier, stiften, perforator, nietmachine. 
o Reserveonderdelen stand: lampen, onderdelen van kwetsbare apparatuur. 
o Techniek: microfoon, microfoonstandaard, katheder, flip-over, 

overheadprojector, projectiescherm, laptop, beamer. 
 
 
Voorbereiden van deelname aan een vakbeurs 
Representatief op de beurs 
Tips voor standbemanning 
Event Management Support 
Communicatie Memo; Hoe neem ik deel aan een beurs? 
 

http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=137
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=136
http://www.secretaresseassistent.nl/sa_index.asp?page=checklist&id=459
http://www.msevents.nl/2008/
http://www.kluwershop.nl/managementsupport/details.asp?pr=11243

