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Plan uw activiteiten op locatie tijdens de beursdagen zorgvuldig.
Standplanner hanteert het FRIS-concept: Funderen, Realiseren, Interesseren en Scoren.
Voor elk van de vier FRIS-onderdelen is er een checklist. Hieronder 3 Interesseren.

Voorafgaand aan de presentatie op de beurs:

❑
❑
❑
❑

alle collega’s hebben elkaars 06-nummer
alle oplaadsnoeren voor mobiele apparatuur zijn mee
op ieders e-mail is vooraf een afwezigheidsmelding geactiveerd
alle mobiele telefoons staan tijdens de beurs op stil, behalve die van het daghoofd van de stand

❑
❑
❑
❑
❑

iedereen heeft vooraf een instructieformulier van de organisatie
voor iedereen zijn tijdig naambordjes op naam besteld, een ieder heeft deze in bezit
iedereen heeft het roulatieschema van de bezetting op de stand
parkeerkaarten, bonnen voor lunch en avondeten zijn verdeeld
het draaiboek is in tweevoud geprint, beide exemplaren zijn meegenomen

❑
❑
❑
❑

er zijn voldoende schoonmaakdoekjes en vuilniszakken op voorraad
twee sleutels van de pantry zijn verdeeld (na afloop beurs beide in pantry leggen)
iedereen heeft een donkere spijkerbroek en een wit overhemd met bedrijfslogo mee
reservekleding is op de stand aanwezig (voor ieder een extra overhemd)

Uw situatie kan uiteraard hiervan afwijken. Het lijstje is een globaal overzicht van de aandachtspunten
in de voorbereiding op de beursdagen. Inderdaad, als deelnemer moet u met veel details rekening
houden. Gelukkig houdt de Standplanner dit voor u in de gaten!

Belangrijke zaken om te onthouden tijdens de beursdagen:
•
•
•
•
•
•

Houd de ingang vrij, geen krant lezen of e-mail checken, niet eten in de stand.
Coach elkaar als iets fout mocht gaan, niet als groepje bij elkaar gaan staan.
Denk om uw houding en de positie die u inneemt ten opzichte van de bezoeker.
Luister altijd zorgvuldig naar reacties van de bezoekers en ga niet in discussie.
Help elkaar om die indruk te maken die u als bedrijf graag wilt maken.
Controleer op netheid voor aanvang bij beurs, zorg voor het opruimen van de spullen.
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