Nieuwsbrief nr. 2
Beste standhouder,
De laatste weken van voorbereiding zijn aangebroken. We vinden het fijn om te weten dat zoveel
standhouders toch ook in deze tijd aanwezig zijn om hun producten te willen presenteren. Wij zijn
al een tijd druk bezig met de voorbereidingen, echter, herinneren wij je ook graag aan jullie eigen
voorbereidingen. Zorg dat alles op tijd besteld wordt in de webshop van Expo Houten;
www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl
Sinds twee weken is de bezoekersregistratie online. Nodig ook jullie klanten en relaties uit om de
vakbeurs te bezoeken. Gebruik hiervoor de link: ticket.vakbeursfoodspecialiteiten.nl
NB. Wij hebben meerdere berichten ontvangen dat er een Engelse mail in omloop is m.b.t. de
Vakbeurs Foodspecialiteiten, om de bezoekerslijst in te zien. Wij adviseren om hier geen actie
op te ondernemen.
Wij informeren u graag over een aantal belangrijke zaken.

Badgescanner opgenomen in standaard standhouderspakket
In 2019 was de badgescanner al een groot succes. Daarom is besloten om elke standhouder dit jaar
één gratis licentie aan te bieden.
Met de badgescanner is het niet meer nodig om na de vakbeurs alle visitekaartjes over te typen en
zit alles direct in een Excel-bestand. De app houdt precies bij welke bezoekers uw stand hebben
bezocht. Bij binnenkomst krijgt iedere bezoeker een badge. Door het scannen van de QR-code op de
badge met je telefoon of tablet wordt er informatie over de desbetreffende bezoeker getoond in de
app en kan de bezoeker als lead opgeslagen worden.
Extra licenties kunnen besteld worden via de webshop, www.expohoutenvakbeursfoodspecialiteiten.nl.

Adverteren in de beurseditie van Lekkernijver
Zoals u van ons gewend bent verschijnt er vlak voor de beurs weer een
speciale beurseditie van Lekkernijver. Deze editie wordt altijd erg
enthousiast ontvangen. De lezers kijken ernaar uit en voor standhouders
is het de perfecte manier om de producten die ze op de beurs
presenteren alvast te showen.
Klik hier om de mediakaart met mogelijkheden en tarieven te
downloaden.
Heeft u vragen of wilt u direct een plekje in Lekkernijver en/of
Lekkernijen reserveren? Neem dan contact op met Marcel Koot van
Dock35 Media via marcel.koot@dock35media.nl of 0314-355852.

Checklist
Gebruik onderstaande checklist om alles op tijd geregeld te hebben.






Aanleveren activiteitenformulier; Let op: uiterste deadline 27 augustus




Factuur Vakbeurs Foodspecialiteiten betalen voorafgaand aan de beurs;



Het corona-protocol voor exposanten kun je hier lezen

Aanmelden Noviteiten; deadline uitgesteld naar 27 augustus*
Adverteren in Lekkernijver;
Extra standmateriaal bestellen via de webshop; deadline 13 september hierna betaal je een
toeslag van 15%
Klanten, relaties etc. uitnodigen om de vakbeurs te bezoeken. Klik hier voor afbeeldingen en de
advertentie

* vóór deze datum ben je gegarandeerd dat de Noviteit wordt opgenomen in Lekkernijver, aanmelden blijft
mogelijk tot een week voor de vakbeurs

Vragen?
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl. Mocht u nog
vragen hebben, neem dan telefonisch contact op met het beursteam. We zijn bereikbaar via

telefoonnummer 0348– 419771.
Met vriendelijke groet,
het beursteam
Rick Brantenaar
Evelien de Ruijg
Saskia Brattinga
Vakbeurs Foodspecialiteiten, Blekerijlaan 1, 3447 GR Woerden
T. 0348-419771
E. info@foodspecialiteiten.nl

