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• Waarom een virtuele vakbeurs?

• Wanneer wordt de virtuele vakbeurs gehouden?

• Hoe ziet een virtuele vakbeurs eruit?

• Welke mogelijkheden heb je als exposant?

• Wat zijn de kosten?

• Voordelen van een virtuele vakbeurs

• Vervolgstappen

Agenda



• Door het wegvallen van de fysieke Vakbeurs Foodspecialiteiten 2020

• Alleen ben je sneller, maar samen zijn we sterker

• Het enige leuke alternatief voor de traditionele bezoekers

• Contact moment met ondernemers (en medewerkers/sters) en inkopers

• Noviteiten alsnog onder de aandacht brengen

• Assortiment voor de feestdagen onder de aandacht brengen

• Vullen van de orderportefeuille voor Q4

• Nieuwe klanten werven en/of nieuwe markten aanboren

• Tenslotte alle overige redenen waarom je ook meedoet aan een fysieke beurs

Waarom een virtuele vakbeurs?



• Van maandag 28 september t/m zaterdag 3 oktober 2020

• Waarom meer dagen?

Wanneer wordt de virtuele vakbeurs gehouden?



Homepage

• Bezoekers kunnen vanaf 
hier de standruimtes
bezoeken.

Hoe ziet een virtuele vakbeurs eruit?

CONFERENTIE

ZAAL

NOVITEITEN

WORKSHOPS

PLATTEGROND

EXPOSANTEN

OVERZICHT

PRODUCT

CATALOGUS



Voorbeeld beurshal

• 24 deelnemers per hal

• Op alfabet

• Bezoekers komen 
binnen in 
de noviteitenhal

Hoe ziet een virtuele vakbeurs eruit?



Stand uiterlijk

• Stand personaliseren

• Video afspelen in de stand 

• Brochure standaard

• Logo’s toevoegen

• Pay off’s plaatsen

• Chatroom mogelijkheid

Welke mogelijkheden heb je als exposant?



Workshop & Conferentiezaal

• Persoonlijk

• Bedrijfspresentatie

• Producttraining (workshop)

• Binding met (potentiële) 
klanten

Welke mogelijkheden heb je als exposant?



Wat zijn de kosten?

Wat krijg je als exposant: Kosten (excl. btw)

Basic Stand + vermelding met bedrijfsnaam en NAW gegevens 

in Lekkernijver

€ 495,00 (€ 82,50 per dag)

Regular Stand + vermelding met naam en NAW gegevens + 

standinformatie (100 woorden) + 

1/2 pagina advertentie in Lekkernijver

€ 1250,00

Premium Stand + vermelding met naam en NAW gegevens + 

standinformatie (250 woorden) + 

1/1 pagina advertentie in Lekkernijver

€ 1995,00

Noviteiten Stand + deelname competitie (max. 24 deelnemer,  vooraf 

selectie door jury)

€ 100,00



• Besparing: stand(bouw), personeelskosten, reiskosten, verblijfkosten, catering etc.

• Flexibelere openingstijden dan de fysieke vakbeurs

• 24/7 bereikbaar

• Bezoeker kan sneller & flexibeler de vakbeurs bezoeken

• Via elk communicatiemiddel met internet: smartphone, tablet, laptop en computer

• Individuele vormgevingsmogelijkheden: nieuws berichten, aanbiedingen, bestsellers, 
bedrijfsgeschiedenis, demonstratievideo's, virtuele bedrijfsrondleidingen etc. 
Al uw reclameboodschappen kunnen hier optimaal worden weergegeven.

• Direct klantcontact: geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact hebben met u via 
de chatroom

• Effectiviteit van de stand is meetbaar

Voordelen van een virtuele vakbeurs



• Inschrijven (zo spoedig mogelijk, datum nader te bepalen)

• Bevestiging inschrijving en ontvangst betaling

• Aanleveren inloggegevens naar virtuele standruimte

• Vullen van de standruimte

• Week voor de vakbeurs proefdraaien

• Maandag 28 en dinsdag 29 tussen 09:00 en 22:00 uur actieve virtuele vakbeurs

• Woensdag 30 september t/m zaterdag 3 oktober 24/7 passieve virtuele vakbeurs

• Zaterdag 23:59 uur sluiting vakbeurs

Vervolgstappen



Vragen


