
 

 

Nieuwsbrief nr. 3 
 
Beste standhouder, 

De laatste weken van voorbereiding zijn aangebroken. Hal 1 is helemaal volgeboekt en in hal 2 is 
nog een aantal beschikbare ruimtes. Wij zijn trots dat zoveel mensen onze vakbeurs weten te 
vinden en jaar naar jaar groter worden. 
 
In diverse (vak)bladen en via diverse kanalen promoten wij op dit moment de vakbeurs. Uiteraard 
hebben wij als organisatie en jij als standhouder baat bij veel positieve publiciteit. Vermeld daarom 
s.v.p. de Vakbeurs Foodspecialiteiten (@vakbeursfoodspecialiteiten / #vakbeursfood2019) ook op je 
social media, in nieuwsbrieven, folders etc. Gebruik voor registratie de link 
registratie.vakbeursfoodspecialiteiten.nl 
 
Klik hier om eerder verzonden nieuwsbrieven te lezen. 
 
Wij informeren u verder graag nog over een aantal belangrijke zaken: 

 

 

Bioscoop, toon ook jouw productfilm hier! 
 
Zoals beloofd gaan wij op de 30e editie verrassen op de beursvloer. Eén van de zaken die gaat 
opvallen is ‘de bioscoop’. Een ruimte waar drie keer per dag een quiz gehouden wordt (met zes 
keer een hoofdprijs: een reis naar Zwitserland voor twee personen) en buiten die tijden om is er 
ruimte om educatieve/promotiefilms te vertonen van jullie producten/diensten. Zo krijgen 
bezoekers achtergrondinformatie bij een product/dienst die zij op hun beurt weer over kunnen 
brengen aan eigen klanten. 
 
Indien je een passende film hebt die we mogen tonen aan de bezoekers, dan ontvangen wij graag 
een URL waar de film te zien is of een downloadlink om de film te downloaden. Het beursteam zal 
beoordelen of de film voldoet aan het concept.  

https://registratie.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
https://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/nieuwsbrieven


 
Badgescanner opgenomen in standaard standhouderspakket  
 
Vorig jaar 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 
Invitado Leadscanner 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 Leadscanner 
App en kan de bezoeker als lead opgeslagen worden.  
 
Extra licenties kunnen besteld worden via de webshop, www.expohouten-
vakbeursfoodspecialiteiten.nl. 

 

 

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

 Aanleveren activiteitenformulier; deadline 20 augustus 

 Aanmelden Noviteiten; deadline 20 augustus* 

 Adverteren in Lekkernijver; deadline 27 augustus 

 Aanmelden Goodiebag actie; deadline 1 september 

 Aanmelden film voor bioscoop; deadline 16 september 

 Extra standmateriaal bestellen via de webshop 
 Factuur reservering Vakbeurs Foodspecialiteiten betalen 
 Klanten, relaties etc. uitnodigen om de vakbeurs te bezoeken. Klik hier voor afbeeldingen 

 Hotelovernachting nodig? Zie nieuwsbrief nr. 2 
 
* vóór deze datum ben je gegarandeerd dat de Noviteit wordt opgenomen in Lekkernijver, 
aanmelden blijft mogelijk tot een week voor de vakbeurs. 

 

Vragen? 

 
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 
Silvia van Schaik 

 
Vakbeurs Foodspecialiteiten, Blekerijlaan 1, 3447 GR Woerden 
T. 0348-419771 
E. info@foodspecialiteiten.nl 
 

 

https://expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/product/scanner-voor-standhouder/
https://expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/product/scanner-voor-standhouder/
http://activiteiten.vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
noviteiten.vakbeursfoodspecialiteiten.nl
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mailto:info@foodspecialiteiten.nl?subject=Informatie%20over%20aanmelden%20Goodiebag
http://www.expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/
https://www.vakcentrum.nl/vakbeurs-foodspecialiteiten/downloads
https://www.vakcentrum.nl/stream/nieuwsbrief-nr.-2.pdf
mailto:info@foodspecialiteiten.nl
https://expohouten-vakbeursfoodspecialiteiten.nl/product/scanner-voor-standhouder/

