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Standhoudershandboek Recreatie Vakbeurs 2020 – Event Services  

BELANGRIJKE DATA  
21-09-2020   Sluiting Uitnodigingsservice – laatste kans aanleveren lijsten (My Easyfairs) 
20-10-2020   Aanleveren standontwerp voor eigen standbouw (Event Services) 
20-10-2020   Aanleveren ontwerpen printwerk (Event Services) 
20-10-2020   Invoeren bedrijfsnaam voor standnaam plattegrond (My Easyfairs) 
26-10-2020   Opslag aanvraag indienen (Event Services) 
05-11-2020             Afloop vroegboekperiode van voorzieningen/bijbestellingen (My Easyfairs) 
05-11-2020   Aanmelden standbemanning (My Easyfairs) 
09-11-2020             Sluiting webshop voor bijbestellingen (My Easyfairs) 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

Opbouwdagen 
Vrijdag  13 november 2020  Inrijden volgens inrijschema  
Zaterdag 14 november 2020  08:00 – 16:00 uur      
Maandag 16 november 2020  08:00 – 17:00 uur   
Let op! Officieel eindigt de opbouw maandag 16 november om 17:00 uur. Wij geven u de mogelijkheid om van 
17:00 – 20:00 uur nog uw eigen stand verder in te richten. U kunt dan geen gebruik meer maken van onze 
heftruckservice. 

• Exposanten dienen binnen de eigen afgenomen meters hun stand te bouwen. Producten op meters 
buiten de stand worden in rekening gebracht. Houd hier rekening mee tijdens de opbouw en inrichting 
van de stand. 

• Vrachtwagens, groot of klein mogen gedurende de beursdagen niet op het parkeerterrein blijven 
staan.   

• Het is NIET mogelijk om vóór de opbouwdagen materialen af te leveren bij Easyfairs. Dit kan dus enkel 
tijdens de aangegeven opbouwdagen. Easyfairs noch beursorganisatie is tekenbevoegd. Er dient dus 
altijd iemand van de exposerende partij aanwezig te zijn om te tekenen voor afgeleverde goederen. 

• Tijdens de drie beursdagen gaat 's nachts de stroom er af. Neem hiervoor maatregelen als u 
bijvoorbeeld een koelkast op uw stand heeft staan. Er is de mogelijkheid om nachtstroom te boeken. 

• Let op! Er zijn geen aparte opbouw badges nodig. Het terrein is toegankelijk. 

• Op dinsdag 27 oktober gaat alleen haldeur 10 voor opening van de beurs open. 
U kunt niet via de tussendeur bij de receptie naar binnen. Dit geldt ook voor de afbouw. 

 

Afbouwdagen 
Donderdag 19 november 2020  18:15 – 00:00 uur 
Vrijdag  20 november 2020  00:00 – 12:00 uur   
 

Beursdagen  
Dinsdag  17 november 2020   09:00 – 18:00 uur   
Woensdag 18 november 2020   09:00 – 18:00 uur   
Donderdag 19 november 2020   09:00 – 18:00 uur   
 

Eigen standbouw 
Als u gebruik maakt van eigen standbouw zal er enkel antracietkleurige vloerbedekking aanwezig zijn. Als u 
geen gebruik wilt maken van deze vloerbedekking dan kunt u ook een andere kleur vloertegel tegen betaling bij 
ons bestellen; deze andere kleur vloerbedekking wordt door ons gelegd in de stand. U kunt ook een eigen vloer 
over de tapijt tegels neerleggen. Indien gewenst mag u de tegels verwijderen en op een stapel naast de stand 
neerleggen. Bij eigen standbouw is altijd elektriciteit nodig voor de verlichting en dient er een punt te worden 
aangevraagd. 
 
De maximale bouwhoogte in de gehele hal is 4,5 meter. De achterwand dient netjes en neutraal afgewerkt te 
worden middels doek of verf zodat buren hiervan geen hinder ondervinden. Egaal wit heeft onze voorkeur. 
 

https://my.easyfairs.com/#/login
mailto:eventservices@easyfairs.com
mailto:eventservices@easyfairs.com
https://my.easyfairs.com/#/login
mailto:eventservices@easyfairs.com
https://my.easyfairs.com/#/login
https://my.easyfairs.com/#/login
https://my.easyfairs.com/#/login
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>> Graag uiterlijk 20-10-2020 de standbouwtekening ter akkoord sturen naar eventservices@easyfairs.com. 

STANDINFORMATIE 

Er zijn diverse mogelijkheden voor standbouw. Easyfairs kan verschillende stands voor u verzorgen of u kunt 
gebruik maken van eigen standbouw. Onderstaand vindt u alle informatie over de verschillende stands.  
 

All-in  
Grijze modulaire standbouw, 250cm hoog inclusief 10cm 
hoge aluminium plint (zichtmaat per paneel is 95cm breed en 
240cm hoog, frieslijst met ledverlichting (per 2 meter zijn 6 
spots inclusief). 

• Tapijttegels antraciet 50x50cm. 

• Naambord(en) met vermelding bedrijfsnaam en 
standnummer.  

• Dagelijkse schoonmaak (stofzuigen en afnemen 
horizontale oppervlakten van huurmateriaal).  

Optioneel: Indien gewenst kan de frieslijst worden weggelaten, mits dit geen invloed heeft op de stabiliteit van 

de omliggende stands. Wanneer u de frieslijst annuleert vervallen ook de spots die inclusief in de all-in stand 

zijn. Neem hiervoor contact op met eventservices@easyfairs.com. 

All-in plus  
Bent u geïnteresseerd in een All-in plus stand? Neem dan contact op via Event Services.  

• Trussconstructie, 400cm hoog 

• Achterwand van grijze modulaire wanden, 250cm hoog (zichtmaat 
per paneel is 95cm breed en 240cm hoog). 

• Full colour banner van 1m hoog aan alle open zijdes. 

• All-in Plus Breedstraler (Skipper 6), 1 spot per 7m2. 

• Tapijttegels antraciet 50 x 50cm. 

• Dagelijkse schoonmaak (stofzuigen en afnemen horizontale 
oppervlakten van huurmateriaal). 
 

Eigen standbouw 
Maakt u gebruik van eigen standbouw dan bestaat uw stand uit enkel een vloeroppervlakte met antraciet 

tapijttegels. Alle ontwerpen van eigen standbouw dienen vooraf door Easyfairs goedgekeurd te zijn. Wij 

ontvangen graag een impressie en een technische tekening waarop duidelijk de maatvoering is aangegeven. 

Uw standontwerp dient voor 20-10-2020 ter goedkeuring gemaild te worden naar Event Services. Bij eigen 

standbouw is altijd elektriciteit nodig voor de verlichting. Dit kunt u bestellen via de webshop in My Easyfairs. 

Let op: maakt u gebruik van eigen standbouw en heeft u een tussenstand, dan dient u rekening te houden met 

de netto binnenmaat. De netto breedte is altijd 4 cm korter dan de bruto maat plus 1 cm per meter wand. Dus 

een  wand van 3 meter is 293 cm breed.  

De voorwaarden voor eigen standbouw zijn: 

• De maximale bouwhoogte is 4,5 meter.  

• Er kan gebruik gemaakt worden van hangpunten(rigging). Deze kunnen besteld worden via de 
webshop of via onze leverancier Decoriginals. 

• Alle achterwanden hoger dan 2,5 meter dienen netjes en neutraal te worden afgewerkt zonder enige 
vorm van logo-uiting. 

• Open zijdes mogen tot 50% dichtgezet worden om de zichtlijnen voor alle deelnemers te behouden.  

• Het is niet mogelijk om de wanden (van de buurstand) weg te laten. 

  

mailto:eventservices@easyfairs.com
mailto:eventservices@easyfairs.com
mailto:eventservices@easyfairs.com
mailto:eventservices@easyfairs.com
https://my.easyfairs.com/#/login
mailto:info@decoriginals.nl
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Gebruik stand 
De stand, wanden en frieslijst dienen aan het einde van de beurs in dezelfde staat opgeleverd te worden als 
hoe u ze aan het begin aantrof. Het is niet toegestaan om in de wanden te boren, schroeven of spijkeren. Ook 
het gebruik van velcro/klittenband direct op de wanden is niet toegestaan. Tijdens de opbouw kunt u bij de 
servicebalie gratis haken ophalen, die u kunt gebruiken om bijvoorbeeld een schilderij of banner aan de 
wanden op te hangen.   
 
Als u iets op de wanden of op de frieslijst plakt, verzoeken wij u vriendelijk dit direct na afloop zelf te 
verwijderen, zodat wij geen € 30,- schoonmaakkosten in rekening hoeven te brengen. Indien er schade wordt 
geconstateerd na afloop, zijn wij genoodzaakt om € 50,- in rekening te brengen.  
 
Wanneer u bij aankomst vervuilde of beschadigde wanden/meubels aantreft, meld dit dan bij de servicebalie. 
Wij doen onze uiterste best om een stand van goede kwaliteit te leveren.  
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STAPPENPLAN EVENT SERVICES  
 

Uitstraling 
Past de afgenomen standbouw bij uw huisstijl? In My Easyfairs (Beheer stand - Stand voorbereiden - Uw 

bestellingen) vindt u een overzicht van uw afgenomen stand en bijbehorende faciliteiten, en eventuele 

bijbestellingen. 

Om uw stand goed te laten aansluiten op uw huisstijl kunt u denken aan: 

• Meubilair passend bij de huisstijl van uw bedrijf   

• Wanden met printwerk of andere kleur wanden passend bij uw huisstijl. Klik hier voor de specificaties.  

• Andere kleur tapijt 

• Planten en decoratie  

 

Bent u naar een andere uitstraling op zoek dan in de webshop (Beheer stand – Stand voorbereiden – Webshop) 

wordt aangeboden, dan kunnen wij u daarbij helpen. Neem gerust contact op met Event Services onder 

vermelding van beursnaam en standnummer. 

Denk hierbij o.a. aan: 

• Printwerk boven de stand (middels hangpunten) 

• Upgrade naar een all-in plus stand  

• Verhoogde vloer 
 
 
 

 

 

 

 

  

https://my.easyfairs.com/#/login
https://my.easyfairs.com/#/login
mailto:eventservices@easyfairs.com
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Inhoud 
Welke bedrijfsinformatie en/of producten gaat u in uw stand presenteren? En wat is er voor nodig om dit te 
realiseren? Denk hierbij aan: 

• Elektriciteitsaansluiting  

• Water aan- en afvoer  

• Persluchtaansluiting  

• Audiovisuele middelen 

• Internetverbinding   

• Opslag in stand zoals berging met deur of gordijn 

• Displays zoals vitrines, sokkels of een balie  
 

Bovenstaande kunt u via de webshop (Beheer stand – Stand voorbereiden – Webshop) bestellen. Voor 

productspecificaties klikt u op de betreffende afbeelding in de webshop. Heeft u nog andere vragen over deze 

producten neem dan contact op met Event Services onder vermelding van beursnaam en standnummer. 

Wenst u gebruik te maken van hangpunten, riggen of tuien dan dient u dit te bestellen bij en uit te laten voeren 

door onze gecertificeerde partner Decoriginals (073-6148486 of info@decoriginals.nl). Voordat u uw bestelling 

aan Decoriginals doorgeeft, dient uw standplattegrond en omschrijving te zijn goedgekeurd door Event Services 

(graag sturen onder vermelding van beursnaam en standnummer).  

Let op: Het is niet toegestaan om (promotie)materialen te bevestigen aan sprinklerinstallaties of op andere 

plekken in en om de hal, met uitzondering van officiële hangpunten boven de stand en toegewezen 

promotieplaatsen.  

Overige zaken 
Nu u invulling heeft gegeven aan de uitstraling en de inhoud van uw stand zijn er nog enkele zaken om over na 
te denken: 

• Heeft u technische aansluitingen besteld? Zo ja, waar dienen deze in de stand geplaatst te worden? 
Wij ontvangen hiervoor graag een standplattegrond  

• Hoe wordt de catering voor het standpersoneel voorzien? Catering vouchers zijn extra te bestellen via 
de webshop 

• Heeft u een extra handje nodig op de stand gedurende de beurs? Wellicht kan een host/hostess u 
ondersteunen? 

• Wilt u gebruik maken van catering op de stand? Vraag dan naar de mogelijkheden bij Event Services 
onder vermelding van beursnaam en standnummer.  

• Wilt u een onderdeel sponsoren, gebruik maken van een promotieplaats of andere promotiemiddelen 
gebruiken? Vraag dan naar de mogelijkheden bij Melanie Uulders of Fernande Brand. 

• Heeft u een extra ruimte nodig voor bijvoorbeeld een vergadering, congres of jubileum voor of tijdens 
een beurs? Vraag dan naar de mogelijkheden bij Guest Events.  

 

Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering van gehuurd materiaal zijn wij genoodzaakt annuleringskosten door te 
belasten. Vanaf 10 dagen voor de beurs: 100% annuleringskosten.  

Heeft u nog andere ideeën, vragen en/of opmerkingen laat het ons gerust weten, wij denken graag met u mee! 

Exposantenreceptie  
Het standpersoneel dient tijdens alle beursdagen via entree 1 de hal te betreden. Via entree 2 kunt u naar 

buiten. Bij de exposantenreceptie dienen de badgelezer en cateringvouchers opgehaald te worden. Eventueel 

mag hier nog met een karretje naar binnen worden gereden. Ook kunt u hier nog meubilair, spots en 

technische voorzieningen bijbestellen. De levertijd is afhankelijk van beschikbaarheid. Wij raden aan om 

bijbestellingen uiterlijk 2 weken voor de beurs via de webshop te bestellen. 

https://my.easyfairs.com/#/login
mailto:eventservices@easyfairs.com
mailto:%20info@decoriginals.nl
file://///evh-srv-06/Documenten%20EF/Event%20Services/Formulieren%20en%20Templates/Evenementenhal/standplattegrond.docx
mailto:eventservices@easyfairs.com
file://///evh-srv-06/Documenten%20EF/Event%20Services/Formulieren%20en%20Templates/Evenementenhal/standplattegrond.docx
mailto:eventservices@easyfairs.com
mailto:melanie.uulders@easyfairs.com
mailto:Fernande.brand@easyfairs.com
mailto:%20sabine.jansen@easyfairs.com
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Catering tijdens de beurs 
Dinsdag  17-11-2020 Lunchvouchers 

Woensdag 18-11-2020 Lunchvouchers 

Donderdag 19-11-2020 Lunchvouchers 

Laden en lossen 
Er zijn heftrucks aanwezig met een capaciteit van 2,5 ton. Deze zijn kosteloos te gebruiken, u kunt en hoeft 
deze niet vooraf te reserveren. Houdt u er rekening mee dat bij drukte er een wachttijd kan ontstaan voor de 
reguliere heftruckservice.  
 
Let op: de exposant/u dient aanwezig te zijn bij de levering en plaatsing van materieel op stand als u gebruik 
maakt van onze heftruckservice.  
 

Opslag & Emballage 
Easyfairs heeft beperkte opslagplekken beschikbaar in de vorm van palletplekken. 
Eén pallet plek is 1,50 meter lang bij 1,50 meter breed. De hoogte is maximaal 2,5 meter. Als de emballage 
langer of breder is dan 1,50 meter dan dienen er meerdere palletplekken gereserveerd te worden. U kunt de 
plekken bestellen via de webshop.  
 
De opslag is te gebruiken van 16-11-2020 t/m 19-11-2020 

Technisch reglement  

Bijlage 
Specificaties Naadloze print 

Specificaties Geprinte panelen 

Standplattegrond 

  

https://my.easyfairs.com/#/login
file://///evh-srv-06/Documenten%20EF/Event%20Services/Informatie%20Evenementenhal%20Gorinchem/Standhoudersreglement/Standhoudersreglement%20Evenementenhal%20Gorinchem.docx
file://///evh-srv-06/Documenten%20EF/Event%20Services/Formulieren%20en%20Templates/Evenementenhal/Offerte%20printwerk%20-%20specificaties/EVH_Specificaties_naadloze%20print.pdf
file://///evh-srv-06/Documenten%20EF/Event%20Services/Formulieren%20en%20Templates/Evenementenhal/Offerte%20printwerk%20-%20specificaties/EVH_Specificaties_naadloze%20print.pdf
file://///evh-srv-06/Documenten%20EF/Event%20Services/Formulieren%20en%20Templates/Evenementenhal/Offerte%20printwerk%20-%20specificaties/EVH_Specificaties_wandbedrukking.pdf
file://///evh-srv-06/Documenten%20EF/Event%20Services/Formulieren%20en%20Templates/Evenementenhal/standplattegrond.docx
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Meer dan ooit is uw veiligheid één van onze hoogste prioriteiten. Onze events en eventlocaties stellen alles in 

het werk om de veiligste plek te creëren om elkaar te ontmoeten en zaken te doen. 

CORONAMAATREGELEN TIJDENS DE OP- EN AFBOUW  
• Standbouwers dienen zich vooraf te registreren om toegang te krijgen tot de hal voor zowel het 

inrichten als opbouwen van de stand. Houd de logistieke mail voorafgaand aan de beurs in de gaten 
waar en hoe u zich kan registreren. 

• Wij vragen u vriendelijk om steeds een afstand van 1,5 meter te bewaren. Houd er ook rekening mee 
dat de stand zo ingericht moet worden dat er 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden tussen uw 
bezoekers en standmedewerkers. 

• Voelt u zich ziek, blijf dan thuis. Indien u hoest-, nies- en/of koortsklachten heeft wordt toegang tot de 
eventlocatie geweigerd. 

• U ontvangt een desinfectiemiddel voor op uw stand. Ontsmet uw handen regelmatig. Desinfecterende 
handgel zal ook in de gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar zijn.  

• Iedere standbouwer dient zijn eigen gereedschap te gebruiken. Mocht u gereedschap uitwisselen 
dient u het materiaal te desinfecteren. 

• Tijdens onze events zullen oppervlaktes gereinigd worden met ontsmettingsmiddel. Dit middel voldoet 
aan de strengste hygiënenormen. 

• Er worden plexiglas schermen geplaatst bij alle balies die bemand zijn tijdens de opbouw. 

• Er mag geen lichamelijk contact zijn bij begroetingen. 

• Wij vragen u de looplijnen te respecteren die de looprichting aangeven. 

• De locatie van de exposantenreceptie tijdens op- en afbouw is niet meer op de bekende locatie. Ter 
plaatste wordt u naar de nieuwe locatie geleid. 

• Er mag niets buiten de stands in de gangpaden geplaatst worden. Tijdens de op- en afbouw dienen de 
gangpaden te allen tijde begaanbaar te blijven. 

• Eten en drinken wordt waar mogelijk voorverpakt verstrekt. Dit dient zittend te worden genuttigd.  

• Bestellingen dienen vooraf via de webshop besteld te worden. Indien u toch ter plaatse een  
bestelling wilt plaatsen aanvaarden we vanwege gezondheidsredenen enkel betalingen via pinpas, 
creditcard of factuur. 

• De luchtbehandeling ventileert 100% verse buitenlucht. 

CORONAMAATREGELEN TIJDENS DE BEURS EN IN UW STAND 
• Voelt u zich ziek, blijf dan thuis. Indien u hoest-, nies- en/of koortsklachten heeft wordt toegang tot 

het event geweigerd. Alle standmedewerkers en bezoekers dienen een gezondheidscheck te 
ondergaan.  

• U ontvangt een desinfectiemiddel voor op uw stand. Ontsmet uw handen regelmatig. Desinfecterende 
handgel zal ook op de nodige plaatsen op het event en in de gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar 
zijn.  

• Tijdens onze events zullen oppervlaktes gereinigd worden met ontsmettingsmiddel. Dit middel voldoet 
aan de strengste hygiënenormen. 

• Indien u wenst te roken dient u de hal te verlaten via de uitgang. Vervolgens kunt u via de ingang weer 
naar binnen om de beurs te betreden. 

• De luchtbehandeling ventileert 100% verse buitenlucht. 

• Indien u balies plaatst waar geen 1,5 meter gewaarborgd kan worden dient u deze te voorzien van een 
plexiglas scherm. Deze zijn te koop in onze webshop. 

• Bestellingen dienen vooraf via de webshop besteld te worden. Indien u toch ter plaatse een bestelling 
wilt plaatsen aanvaarden we vanwege gezondheidsredenen enkel betalingen via pinpas, creditcard of 
factuur. 

• Er worden plexiglas schermen geplaatst bij registratiedesks, info-, cateringpunten en alle andere balies 
die bemand zijn tijdens het event. 

• Er mag geen lichamelijk contact zijn bij begroetingen. 

• Om voldoende fysieke afstand te kunnen waarborgen, zullen we op ieder moment het aantal 
aanwezige mensen in de hallen monitoren. Hierin volgen we de richtlijnen van de lokale overheid. 

• Wij vragen u de looplijnen te respecteren die de looprichting aangeven. 
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• Zoals u gewend bent zal er voldoende eten en drinken (waar mogelijk voorverpakt) verkrijgbaar zijn in 
onze hallen en op onze events. Wij verzoeken u vriendelijk om vóór het eten en drinken de 
desinfectiemiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij de horecapunten. Er is geen bediening meer 
in de gangpaden, maar drankjes kunnen worden afgehaald bij de bars.  

• In de webshop worden binnenkort diverse artikelen aangeboden welke u in kunt zetten om de 1,5 
meter afstand te handhaven zoals meubilair, plexiglas schermen, persoonlijke beschermingsmiddelen, 
signing etc.  

• Laat uw klanten zich vooraf registreren voor toegang tot het event. Het is niet meer mogelijk om ter 
plekke te registreren op het event. 

• Onze Smart Badge technologie is niet alleen handig, het is ook mogelijk voor bezoekers uw product- 
en bedrijfsinformatie op te vragen zonder enig fysiek contact. 

• Alle theaters krijgen een aparte in- en uitgang. 
 
Belangrijk: houd er rekening mee dat de beurs op alle beursdagen een uur eerder open kan gaan voor 
bezoekers om rijen bij de entree te voorkomen. 

STANDHOUDERSBADGES 
Vanaf januari 2020 hebben de badges geen waarde meer en is dit exclusief lunch.  
 
Let op: U dient uw standbemanning aan te melden in My Easyfairs, vanaf ongeveer 4 weken voorafgaand aan 
de beurs. De standbemanning krijgt dan een bevestiging waarmee ze toegang krijgen tot de beursvloer. Willen 
ze ook blijven eten in het restaurant? Uw stand is inclusief 2 dinervouchers voor 3 dagen, en deze haalt u af bij 
de receptie. Extra lunchvouchers kunt u bestellen in de webshop. Mocht een personeelslid een voedselallergie 
hebben, laat het dan gerust weten aan eventservices@easyfairs.com. 

BADGE READER 
U kunt uw badgereader ophalen tijdens de opbouwdagen.  
 
Wat moet u doen? 

• Plaats de badgelezer op uw stand: in het gezichtsveld van uw bezoeker, goed 
bereikbaar en op de juiste hoogte om gemakkelijk te scannen. Advies nodig? We 
staan voor u klaar!  

• De batterijen van de badgelezer gaan een hele beurs mee.  

• Breng de badgelezer terug op het einde van de dag op de laatste beursdag.  

• Als u GoLeads, GoPlus of GoPremium heeft, ontvangt u de lijst van de bezoekers 
die de badge reader(s) op uw stand hebben gescand. U kunt die informatie ook 
opvragen via My Easyfairs. 

 
N.B. De badge reader die u huurt blijft eigendom van Poken NV. Niet teruggebrachte 
badge readers worden in rekening gebracht t.w.v. € 500. 

BIJBESTELLINGEN 
(Kracht)stroom en andere voorzieningen kan u online via My Easyfairs bestellen, bij voorkeur uiterlijk een 
maand voorafgaand aan de beurs. Tijdens de beurs kunt u bij opbouwreceptie ook nog, beperkt, items 
bestellen. Houd er rekening mee dat hier langere wachttijden kunnen ontstaan voordat het geleverd wordt op 
uw stand. 
 
Let op: de prijzen van de extra voorzieningen gaan met 30% omhoog na 5 november 2020, 2 weken 
voorafgaand aan de eerste beursdag. 

 
  

https://my.easyfairs.com/#/login
mailto:eventservices@easyfairs.com
https://my.easyfairs.com/#/login
https://my.easyfairs.com/#/login
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HEFTRUCKSERVICE 
Er zijn heftrucks aanwezig met een capaciteit van 2,5 ton. Deze zijn kosteloos in te schakelen, u kunt - en hoeft 
deze niet vooraf te reserveren. 

RIGGEN & TUIEN 
Riggen en tuien zijn een mogelijkheid om aan te vragen. Easyfairs werkt samen met Decoriginals. Voor vragen 
kunt u contact met hen opnemen. 

NIEUW: EASYGO 

 
 
EasyGo is vanaf 2020 een onderdeel van het standaardaanbod van Easyfairs. Een servicepakket met een breed 
aanbod aan marketingtools gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen binnen de digitale 
marketingtechnologie. 

 

EASYGO voor de exposant 
Uw online zichtbaarheid voorafgaand aan de beursdeelname wordt nu verhoogd en het opvolgen van leads na 
afloop van de beurs was nog nooit zo eenvoudig. U vult voorafgaand aan de beurs een online profiel met 
bedrijfs- en productinformatie in My Easyfairs. Deze informatie wordt na afloop van de beurs gedeeld met de 
bezoekers die interesse getoond hebben tijdens het event. U heeft zelf de regie over de informatie die gedeeld 
wordt. Hoe uitgebreider het profiel gevuld wordt in aanloop naar de beurs, hoe meer interessante informatie 
er gedeeld wordt met potentiële nieuwe relaties. Klik hier voor meer informatie. 
 

EASYGO voor de bezoeker 
Door de komst van EasyGo kunnen bezoekers de interessante stands scannen met de bezoekersbadge die zij bij 
het betreden van het event ontvangen (Smart Badge technologie) en na afloop van de beurs ontvangt de 
bezoeker alle informatie van de gescande stands direct in de mailbox. Klik hier voor meer informatie.  

MY EASYFAIRS 
Na uw inschrijving als exposant van Recreatie Vakbeurs ontvangt u uw inloggegevens voor My Easyfairs.  
 
De voordelen van My Easyfairs zijn: 

• Uw bedrijf en producten GRATIS online promoten; 

• Gratis uw logo plaatsen; 

• Meer bekendheid door extra zichtbaarheid in de online catalogus; 

• Eenvoudig verspreiden van uw eigen persberichten en nieuws; 

• Bezoekers van de beurswebsite vinden gemakkelijk uw website; 

• Meer bezoekers naar uw eigen website; 

• Bijdrage in het verbeteren van de online vindbaarheid van uw eigen website; 

• Snel en eenvoudig uw bestellingen plaatsen; 

• Alle documenten ter voorbereiding van uw deelname op één plaats, zoals het deelnemershandboek. 
Bezoekers van de website kunnen via de deelnemerslijst in één oogopslag kennis maken met uw bedrijf. Zij 
klikken op uw bedrijfsnaam en vinden zo uw bedrijfsgegevens, producten en persberichten. Deze informatie en 
gegevens beheert u zelf via My Easyfairs. Informatie die u plaatst over uw laatste innovaties en producten, 
kunnen bezoekers teruglezen op de website onder ‘Productnieuws van exposanten’.  

 
  

https://www.decoriginals.nl/
https://www.recreatie-vakbeurs.nl/exposanten/ik-ben-exposant/easygo/
https://www.recreatie-vakbeurs.nl/exposanten/ik-ben-exposant/smart-badge/
https://my.easyfairs.com/#/login
https://my.easyfairs.com/#/login
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VISIT CONNECT 
Tijdens Recreatie Vakbeurs kunt u gebruik maken van de Visit Connect App om leads eenvoudig te verzamelen 
en op te volgen. Visit Connect is onderdeel van EasyGo*, het servicepakket dat in uw beursdeelname is 
inbegrepen. Download de app op uw smartphone, activeer uw licentie en u bent klaar om de bezoekersbadges 
te scannen tijdens de beurs! 
 
Ongeveer twee weken voor de beurs ontvangt u een e-mail met daarin uw licenties om Visit Connect te 
activeren. 

 
 
 Bekijk de Visit Connect video voor een korte introductie 

 
 
 

 

*Servicepakket EasyGo 
Bij het GoLeads pakket krijgt u als exposant één Visit Connect licentie, bij het GoPlus pakket twee licenties en 
bij GoPremium zijn deze onbeperkt. Indien u het GoVisibility pakket heeft, ontvangt u geen licenties. U kunt 
extra licenties bijbestellen via de webshop in My Easyfairs. 
  

Handleidingen My Easyfairs 
Wanneer u als exposant inlogt in My Easyfairs ziet u een tijdlijn opgebouwd uit verschillende stappen. Wanneer 
u al deze stappen doorloopt en volledig vult haalt u het meeste rendement uit uw deelname. Per stap is een 
uitgebreide handleiding voor u opgesteld, deze kunt u hier vinden. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W0seFHFAaUQ
https://www.youtube.com/watch?v=W0seFHFAaUQ
https://my.easyfairs.com/#/login
https://my.easyfairs.com/#/login
https://www.recreatie-vakbeurs.nl/exposanten/ik-ben-exposant/my-easyfairs/
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EVENT SERVICES 
Deze afdeling is er voor u! 
 
Easyfairs heeft de afdeling Event Services in het leven geroepen om samen met u mee te denken over de 
uitstraling van uw stand. 
 

Upgrade stand 
 

Upgrade stand mogelijkheden 

Wij bieden het luxe meubelen assortiment aan. Deze meubelen zijn moderner, frisser en geven uw stand net 
weer een andere uitstraling dan het standaard meubilair.  

 
Wenst u toch wat anders? Vertel Event Services uw wensen, zij denken graag met u mee! 

 
Extra faciliteiten 

Wij beschikken zelf over verschillende facilitaire middelen zoals water aan- en afvoer, krachtstroom, 
elektriciteitsaansluiting, internet/wifi, verlichting en hangpunten. U kunt deze bestellen via Event Service. 

 

Printwerk 

Printwerk maakt uw stand helemaal af!  
Uw logo groot op de achterwand met bedrukte standpanelen of een naadloze print. Hierdoor wordt uw stand 
meteen herkend. 
 

Verhoogde vloeren & tapijt 

Met een andere vloer kan er een boost gegeven worden aan de uitstraling van uw stand. Wij beschikken over 
16 verschillende kleuren tapijt en over verhoogde vloeren, dit geeft de stand meteen een chique uitstraling.  
 
Verder is het ook mogelijk om voor een gedeelte van de stand een andere kleur tapijt te bestellen. Zo springt 
de stand er nog meer uit!  

mailto:eventservices@easyfairs.com
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All-in Plus stand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u geïnteresseerd in een All-in plus stand met truss met full colour bedrukte banners en professionele 
verlichting, dan kunt u voor een gepaste offerte contact opnemen met eventservices@easyfairs.com. 

• Trussconstructie, 400cm hoog 

• Achterwand van grijze modulaire wanden, 250cm hoog. 

• Zichtmaat per paneel is 95cm breed x 240cm hoog. 

• Full colour banner van 1m hoog aan alle open zijdes. 

• All-in Plus Breedstraler (Skipper 6), 1 spot per 7m2. 

• Tapijttegels antraciet 50 x 50cm. 

• Dagelijkse schoonmaak (stofzuigen en afnemen horizontale oppervlakten van huurmateriaal). 

• De stand staat opgebouwd voor u klaar. 
 

Overige vragen? Dan horen we het graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Recreatie Vakbeurs  
info-recreatie-vakbeurs@easyfairs.com 

mailto:eventservices@easyfairs.com?subject=RMV%20Hardenberg%20

