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Voorbereiden van deelname aan een vakbeurs 

 

Om een beurs goed voor te bereiden is veel tijd nodig, een jaar voorbereidingstijd is niet 

ongewoon. Hoe ziet deze periode eruit?  

Het eerste half jaar 

• De eerste stap is het inschrijven van je bedrijf als deelnemer van het evenement. 

Beurzen hebben een sluitingsdatum, dus wees op tijd met de registratie.  

• In het begin zullen besprekingen plaatsvinden, intern en met externe adviseurs. Er 

moeten allerlei mogelijkheden worden afgewogen: wat is het budget, hoe 

presenteren we het bedrijf, wat voor promotiemateriaal wordt gebruikt, moeten 

brochures worden gedrukt, welke stand en standbouwer wordt gekozen, welk bureau 

ontwerpt de uitnodigingen?  

• De beste stands zijn vaak het eerst weg. Bespreek de mogelijkheden voor een 

standplaats met de beursorganisatie en maak je voorkeur bekend. De organisatie 

bepaalt of je verzoek wordt ingewilligd. 

 

Half jaar van te voren 

• Op basis van de voorstellen en besprekingen met de adviesbureaus bepaal je een 

definitief plan en budget. 

• De formele opdrachten voor de in te schakelen adviseurs worden verzonden. 

• Vindt het evenement plaats in een verder gelegen stad of in het buitenland? 

Eventuele hotelboekingen moeten ruim op tijd worden gedaan. Beursdeelnemers zijn 

er meestal als de kippen bij om een goed hotel in de directe omgeving te 

bemachtigen. 

• Ontwerpers, reclamebureaus of andere externe bedrijven maken het 

promotiemateriaal in orde. Je bedrijf wordt op de hoogte gehouden van de 

voortgang. 

• De stand zal in deze periode concreet vorm krijgen; vaak zal de standbouwer aan de 

hand van schaalmodellen en plattegronden de situatie uitwerken. 
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Drie maanden van te voren 

• In deze periode besteed je aandacht aan publiciteit, de persberichten kunnen de deur 

uit, persconferenties worden gehouden. 

• De uitnodigingen voor relaties, en flyers voor eventueel geï nteresseerden worden nu 

verzonden. 

De laatste maand 

• De persmap wordt samengesteld. Naar aanleiding van de verzonden persberichten 

wordt er misschien publiciteit aan je bedrijf besteed, de artikelen kun je ook 

verzamelen in een persmap.  

• De stand wordt opgebouwd op de beurs.  

• Intern worden werknemers geï nformeerd over het evenementsbezoek; personeel dat 

op de stand aanwezig zal zijn ontvangt instructies en training.  

• Het promotiemateriaal wordt afgeleverd. 


