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Representatief op de beurs 

Hoe kun je jouw organisatie representatief vertegenwoordigen op een 

vakbeurs?  

 

1. Fris van te voren je kennis over de organisatie en de producten goed op. Ook al voel 

je je zeker op dit gebied, neem toch de tijd om je kennis te updaten zodat je goed 

bent voorbereid. 

2. Vraag aan je manager of je van te voren extra tijd krijgt om je voor te bereiden op 

het evenement en nieuwe marktontwikkelingen te bestuderen. 

3. Op de beurs draag je het liefst een pakje met een zakelijke uitstraling, zorg ervoor 

dat je supercomfortabele schoenen aanhebt. 

4. Draag je naambadge aan je linkerzijde zodat mensen er zicht op hebben als je 

handen schudt.  

5. Ga in de stand niet uitgebreid zitten praten met je collega’s. Bezoekers (en potentiële 

klanten!) kunnen denken dat je geen tijd of interesse voor hen hebt.  

6. Kijk uit met roken, als je net hebt gerookt kan er een walm om je heen hangen en 

bezoekers kunnen zich storen aan een gesprekspartner met een rookadem. 

7. Eten en drinken in de stand, ook eten uit de snoeppot voor de bezoekers, is af te 

raden. 

8. Ga in de stand nooit zitten, bijvoorbeeld als het wat rustiger is. Probeer altijd stand-

by te zijn om geï nteresseerde bezoekers te ontvangen en te woord te staan. 

9. Probeer niet langer dan twee uur achter elkaar te werken. Neem regelmatig een 

pauze van vijftien tot dertig minuten om op te laden en ga dan even weg van de 

stand.  

10. Begroet mensen alvast op het gangpad, wacht niet met de ontvangst tot ze helemaal 

de stand al zijn ingelopen. Laat de toegang tot de stand wel ‘open’. 

11. Probeer het initiatief te nemen bij gesprekken, geef de bezoeker wel de ruimte om 

zich te oriënteren en op je te reageren. 

12. Ga ervan uit dat elke beursbezoeker de stand bezoekt met een bepaalde bedoeling, 

al is het maar om even rond te kijken. 
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13. Maak onderscheid tussen de verschillende soorten bezoekers die zich kunnen 

aandienen: leveranciers, klanten, prospects, collega’s van andere vestigingen of 

collega’s uit de branche. 

14. Voor elk type bezoeker heb je een gepaste actie klaar: vriendelijk naar het gangpad 

begeleiden of bij een collega introduceren, documentatie meegeven, relatiegeschenk, 

gespreksstof, een demonstratie. 

15. Begin een conversatie liever nooit met ‘Kan ik u helpen?’ of en soortgelijke vraag die 

beantwoord kan worden met ‘ja’ of (erger) ‘nee’ (einde conversatie). 

16. Liever introduceer je jezelf en stel je een uitnodigende vraag zoals: ‘Heeft u een 

speciale belangstelling voor de producten van ons bedrijf meneer … (naam op 

badge)?’ 

17. Gebruik het antwoord om in te schatten wat de invloed van de bezoeker op het 

inkoopproces is. Beslis daarna of je het contact zelf verder afhandelt of dat je een 

collega van de sales-afdeling inschakelt. 

18. Als jij het gesprek afhandelt, omschrijf dan kort hoe jouw organisatie de behoeften 

van de klant tegemoet kan komen. Geef relevante brochures en informatie mee en 

wissel visitekaartjes en eventueel ander follow-up materiaal uit. 

19. Zorg ervoor dat je van interessante bezoekers altijd de visitekaartjes ontvangt of 

gegevens noteert. Zorg er vervolgens voor dat met geï nteresseerde bezoekers een 

vervolgcontact plaatsvindt.  

20. Blijf altijd zakelijk, beleefd en professioneel, ook al ken je de klant al langer en ga je 

wat minder formeel met hem om. 

21. Turf hoeveel bezoekers naar de stand zijn gekomen, en noteer met welke 

bedoelingen ze kwamen. 

 

 


