
EVENEMENTENHAL GORINCHEM
11 & 12 MAART

DEELNEMERS HANDBOEK

GA VOOR MEER INFO NAAR:

WWW.SIGNPRINTEXPO.NL



Voorwoord 

Op 11 & 12 maart 2020 vindt Sign & Print Festival plaats in Evenementenhal Gorinchem. Wij helpen 
graag om je beursdeelname aan Sign & Print Festival zo succesvol en efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. In deze marketinghandleiding leggen wij je stap voor stap uit wat je zelf kunt doen om je 
doelen te behalen en jullie deelname onder de aandacht te brengen bij huidige én nieuwe relaties. 

Om de beurs optimaal te gebruiken voor het vinden van nieuwe leads, bestaande klanten te 
ontmoeten en je bedrijf te presenteren in de markt, bieden wij diverse marketingtools. In deze 
handleiding vind je per tool een uitleg hoe je deze succesvol gebruikt. 

Namens de organisatie van Sign & Print Festival wensen wij je veel succes met de voorbereidingen. 
Voor vragen zijn wij natuurlijk bereikbaar.   

Met vriendelijke groet, 

Rowdy van den Nieuwenhuizen 

M Rowdy.vandenNieuwenhuizen@easyfairs.com 
T +31 (0)183 680 675 
M +31 (0)6 11 35 47 38 

mailto:Rowdy.vandenNieuwenhuizen@easyfairs.com
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1. Checklist Sign & Print Festival 2020

“Een goede voorbereiding leidt tot een efficiënte deelname” 

Hieronder staan alle belangrijke data en deadlines op een rij. Zo weet je precies wanneer je wat kunt 
verwachten. In het deelnemershandboek vind je de uitgebreide informatie per onderwerp.   

Datum Onderwerp Vink af  

18 november 2019 Vroegboektarief webshop  
Bestel vanaf nu je standmateriaal tegen een vroegboektarief in de webshop 

06 december 2019 

Uitnodigingsservice 
- Lever vanaf nu je relatiebestand aan. Wij ontwerpen de uitnodiging en
nodigen je relaties en prospects gratis uit vanuit jouw naam.

Uitnodigingskaarten 
- Bestel vanaf nu het gewenste aantal uitnodigingskaarten om zelf jouw relaties

uit te nodigen

19 december 2019 

Handboek 
- Je ontvangt het deelnemershandboek via e-mail
Vind alle praktische informatie over je deelname in dit document

EasyGo marketingpakket 
- Meld je marketing collega aan voor de EasyGo training op 8, 17, 22 of 30

januari 2020
Tijdens deze training worden alle ins en outs over EasyGo behandeld 

07 januari 2020 

Promotie beursdeelname  
Laat vanaf nu je netwerk weten dat je deelneemt aan Empack 
Promoot je deelname op de website, via een banner in je e-mailhandtekening of 
plaats berichten op sociale media 

Registratielink  
Nodig jullie relaties en prospects uit via een gepersonaliseerde registratielink  
Wanneer je klanten op deze link klikken, komen zij direct uit in onze registratie 
portal waar de code al is ingevuld. 

13 januari 2020 Uitnodigingsservice 
Laatste mogelijkheid voor het aanleveren van je relatiebestand 

16 januari 2020 Exposanten Kick-off 
Evenementenhal Gorinchem, 10:00 uur – 12:30 uur 

10 februari 2020 Printwerk stand 
Laatste mogelijkheid voor het aanleveren van je stand ontwerp voor printwerk 

10 februari 2020 
My Easyfairs 
Geef jouw gewenste bedrijfsnaam door welke in de beurscatalogus en op het 
naambord komt te staan 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.nl.easyfairs.com%2F%3Fqs%3D6a1b45d15e5694a5d74f138f2d5eefee3201b392d2a8515530fa277d3fd0844e5aad8c333634e3fc2b2428f1dfe9252bcc7244c22d2bc256&data=02%7C01%7CTanee.Plat%40easyfairs.com%7Cf2c161edf5a84cf03f4f08d75ea63080%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637081940189275295&sdata=L1SVbby1Ldj%2Fq3OV6jS%2Bu2dQglYI%2BXVppJlX1Hph%2B%2Bg%3D&reserved=0
https://my.easyfairs.com/#/login
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.nl.easyfairs.com%2F%3Fqs%3D6a1b45d15e5694a5cfe243d5adbf0b552037a4ee6dd5ac473c4941758fab83282648ce45d1aa87de2b2ec169097f8453ad19ea9ea5414220&data=02%7C01%7CTanee.Plat%40easyfairs.com%7Cf2c161edf5a84cf03f4f08d75ea63080%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637081940189265301&sdata=2Mx7Lye5%2By3usL3iWzGtOhhuEp3s5GI7Aua3rQgvxms%3D&reserved=0
https://my.easyfairs.com/#/login
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.nl.easyfairs.com%2F%3Fqs%3D6a1b45d15e5694a546efd1379cc0fc6a2a08dca1f2d9ec40bb18ef36fa381f86fa745d2af4643a19fe8399a124ed384b23a50a59c76fae15&data=02%7C01%7CTanee.Plat%40easyfairs.com%7Cf2c161edf5a84cf03f4f08d75ea63080%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637081940189275295&sdata=rCKPuXy%2B%2BirVBxzkx9f0LvoSuBZx%2Bhq54vIVgKWKEAg%3D&reserved=0
https://registration.n200.com/survey/3mir8drc0kz7m?_ga=2.84867803.375236536.1576485201-198098691.1562051173
https://registration.n200.com/survey/3mir8drc0kz7m?_ga=2.84867803.375236536.1576485201-198098691.1562051173
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.nl.easyfairs.com%2F%3Fqs%3D1f79820d2fcaf3238838f727441787d0c146861a2a71733970fc01a47a308dbe8344e31c22fb40558aaba2bd1c61d5c64f4251e0a90de4ea&data=02%7C01%7CTanee.Plat%40easyfairs.com%7Cf2c161edf5a84cf03f4f08d75ea63080%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637081940189285291&sdata=h5hruTCAjti1j%2FEROQ5tmii8fRjfks2ZgU%2FNuNMkXx0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.nl.easyfairs.com%2F%3Fqs%3D1f79820d2fcaf32378b54c4ab6261033879b3d91796cdcdecaf31a69064e1c974354819fb144808746e03cf079e0cf6bbec0ac4b67d6ebfb&data=02%7C01%7CTanee.Plat%40easyfairs.com%7Cf2c161edf5a84cf03f4f08d75ea63080%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637081940189285291&sdata=p4Cq%2FLOHfOhjveDJ8SWYH6dlWbdIpdjzOl19KfpM4WQ%3D&reserved=0
https://my.easyfairs.com/#/login
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.nl.easyfairs.com%2F%3Fqs%3D1f79820d2fcaf32376a374c62af0b990dc781c67970c34a33aff28e91b5826be3c556d5967e665a75d25dd78e22d74d1889299d38657a42f&data=02%7C01%7CTanee.Plat%40easyfairs.com%7Cf2c161edf5a84cf03f4f08d75ea63080%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637081940189295284&sdata=rW0aDodVsoNKGgBxADdhN5YsVdjote6f88W%2Fs%2FtU5ro%3D&reserved=0
https://my.easyfairs.com/#/login
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Standplattegrond 
- Laatste mogelijkheid voor het aanleveren van de standplattegrond indien je

een (bij)bestelling geplaatst heeft (berging, perslucht-, water- en/of elektriciteit)

28 februari 2020 Einde vroegboektarief webshop  
Vanaf nu geldt het reguliere tarief voor het bestellen van stand materiaal 

28 februari 2020 

- Webshop
Vandaag sluit de webshop van My Easyfairs

Smart Badge 
- Je ontvangt meer informatie over de Smart Badge via e-mail

Visit Connect 
- Je ontvangt meer informatie over Visit Connect en de licentie(s) via e-mail

9 maart 2020 Opbouwtijden  
08:00 – 17:00 uur 

10 maart 2020 

Standpersoneel   
Meld je standpersoneel aan via de N200 portal. Dit betreft een nieuwe 
werkwijze.   

Opbouwtijden 
08:00 – 17:00 uur 

12 maart 2020 
Afbouwdagen 
12 maart vanaf 18:00 uur tot 00:00 uur  
13 maart van 08:00 uur tot 12:00 uur 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fclick.nl.easyfairs.com%2F%3Fqs%3D1f79820d2fcaf323a9a90ea39815aa5451a96ebfc6b00706a415e64882456e0975c1a60720c8e615035e3c63c5635d710a16105d787f33d3&data=02%7C01%7CTanee.Plat%40easyfairs.com%7Cf2c161edf5a84cf03f4f08d75ea63080%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637081940189305280&sdata=LOvFHNGSt1qVvgePRjucVne6EmcC8wgAbjXXPA6tI0o%3D&reserved=0
https://my.easyfairs.com/#/login
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2. Ontmoet het team achter Sign & Print Festival

Ons team staat elke werkdag volledig tot jouw dienst. 

Nicole Stuijk  
Senior Accountmanager 

Denise Tompson 
Accountmanager 

Rowdy van den Nieuwenhuizen 
Marketing Manager 

+31 (0)183 – 680 645
Nicole.stuijk@easyfairs.com 

+31 (0)183 – 680 652
Denise.tompson@easyfairs.com 

+31 (0)183 – 680 675
Rowdy.vandennieuwenhuizen@eas

yfairs.com 

Irma de Hoon   
Group Event Director 

Mégan Dullaart 
Marketeer 

Esther Kramer 
Event Services – contact partners 

+31 (0)183 – 680 629
Irma.dehoon@easyfairs.com 

+31 (0)183 – 680 624
Megan.Dullaart@easyfairs.com 

+31 (0)183 – 680 699
Esther.kramer@easyfairs.com 

Cathrien Verhoeven  
Event Services Director 

+31 (0)183 – 680 677
Cathrien.verhoeven@easyfairs.com 

mailto:nicole.stuijk@easyfairs.com
mailto:Denise.tompson@easyfairs.com
mailto:Rowdy.vandennieuwenhuizen@easyfairs.com
mailto:Rowdy.vandennieuwenhuizen@easyfairs.com
mailto:irma.dehoon@easyfairs.com
mailto:Megan.Dullaart@easyfairs.com
mailto:Esther.kramer@easyfairs.com
mailto:cathrien.verhoeven@easyfairs.com
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Zie hieronder met welke vragen je bij welke afdeling terecht kunt. 

Sales        Marketing   Event Services 



3. Marketingpakket EasyGo

Bij het boeken van de stand heb je gekozen voor één van de onderstaande EasyGo pakketten. Bekijk de video voor een introductie op EasyGo of bekijk de 
one-pager. Wil je jouw EasyGo pakket upgraden? Neem dan contact op met Denise Tompson . 

https://www.youtube.com/watch?v=UST48tbZhjA
https://booking.evenementenhal.nl/content/files/Files/Infra_Relatiedagen/181220_EASYGO-onepager-final_NL_online_3.pdf
mailto:denise.tompson@easyfairs.com
https://booking.evenementenhal.nl/content/files/Files/Infra_Relatiedagen/181220_EASYGO-onepager-final_NL_online_3.pdf


4. My Eaysfairs  
 
My Easyfairs is een handig online platform waarmee je de aankomende beursdeelname online in de 
kijker kan zetten. Je beschikt over een eigen pagina op de beurswebsite waar je o.a. eenvoudig 
contact kunt leggen met bezoekers die zich hebben ingeschreven, standpersoneel kunt inschrijven en 
extra zaken zoals bv. extra meubilair kunt bestellen.  
 
De voordelen van My Easyfairs op een rij: 

• Onderscheid je van andere exposanten en maak duidelijk kenbaar wat jouw expertise is 
• Een goed ingevuld profiel genereert veel meer paginabezoeken en verkeer naar je website 
• Nodig je relaties direct en persoonlijk uit via jouw digitale uitnodigingslink (actief vanaf januari 

2020) 
• Vergrote je kans op het genereren van leads via websitebezoeken via My Easyfairs 
• Alle praktische informatie en deadlines voor de beurs zijn terug te vinden op één platform  

 
Stappenplan My Easyfairs 
Na de boeking heb je een welkomstmail van ons ontvangen met de link naar, My Easyfairs, je 
persoonlijke account. Je vindt My Easyfairs rechts bovenin op de My Easyfairs homepage of de 
website van Sign & Print Festival 2020. Vervolgens log je in met je gebruikersnaam (e-mailadres) en 
wachtwoord. Je komt op de beginpagina van My Easyfairs en klikt op de beurs Sign & Print Festival 
2020. 
 

 
Let op: alle informatie dient ingevuld te worden in het Nederlandse gedeelte op MyEasyfairs! 
Controleer dus goed of je de informatie niet opslaat onder de Engelstalige variant, anders is 
het niet terug te zien op onze website. 
  

https://my.easyfairs.com/#/login
https://www.signprintexpo.nl/partners/ik-ben-partner/my-easyfairs/
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Stap 1. Beheer jouw online profiel  
 
 
Bedrijfsinformatie  

• Bedrijfsnaam: deze naam wordt ook gebruikt voor de naamborden van de stands en in alle 
communicatie rondom de beurs. 

• Bedrijfsadres: dit adres wordt getoond op jouw standprofiel op de beurswebsite. 
• Bedrijfsomschrijving: vul een korte omschrijving in over jouw bedrijf, producten en diensten. 
• Categorieën: geef aan wat jullie core-business is binnen max. 3 categorieën  
• Bedrijfslogo: Genereer meer visibiliteit voor jouw bedrijfspagina op de beurswebsite. (min. 

370x370 pixels en in formaten: jpg, png of gif). Je dient het logo uiterlijk op 26 maart 2020 te 
plaatsen in My Easyfairs. 

• Social media: Genereer meer volgers voor jouw bedrijfspagina(‘s) op social media 
 

Producten 
Voeg hier de verschillende producten toe (inclusief afbeelding, link, video) die je onder de aandacht 
wil brengen bij je (potentiële) klanten. 
 
Innovatiegalerij 
Meld je aan en kies een nieuw product of nieuwsitem welke je graag wil uitlichten in onze 
innovatiegalerij. Klik op ‘beheer aanvraag’ om een aanvraag in te dienen. (Let op: dit is onder 
voorbehoud van goedkeuring door de innovations reviewer(s)). 
 
Zet een product in de kijker 
Indien je een GoVisibility of GoPlus pakket hebt, kun je producten kiezen om uit te lichten. Het product 
wordt daardoor in de schijnwerpers gezet bovenaan de online beurscatalogus. Klik op 'zet een product 
in de kijker' en kies je product.    
 
Nieuws 
Publiceer nieuws- en persberichten om jouw doelpubliek op de hoogte te houden van het laatste 
nieuws en de laatste ontwikkelingen. Deze informatie verschijnt op de website onder de pagina 
'Nieuws' en op jouw online profiel. 
 
Vacatures 
Met EasyGo, kun je gebruik maken van de optie ‘vacatures’. Upload hier jouw vacatures zodat je 
gericht vakgenoten bereikt via onze website. 
 
Download hier de handleiding van Stap 1: Beheer jouw online profiel 

  

https://signprintexpo.nl/wp-content/uploads/sites/70/2019/09/My-Easyfairs-handleiding.pdf
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Stap 2 - Relaties uitnodigen  
 
Wij bieden een gratis uitnodigingsservice aan, waarbij we namens jullie firma jullie geselecteerde 
(potentiële) relaties uitnodigen.  
 
Waarom?  

• Het is een effectief middel om nieuwe leads te genereren 
• Klanten hechten veel meer waarde aan een uitnodiging rechtstreeks vanuit de exposant. 
• Vanaf EasyGo leads kun jij jouw aanwezige genodigden downloaden via ‘geregistreerde 

bezoekers’ 
 
1. Persoonlijke uitnodigingen via jouw bedrijfsnaam  

• Log in op de My Easyfairs en klik op de beurs Sign & Print Festival 2020 
• Ga naar Klanten & Prospects uitnodigen* 
• Klik op de button Uitnodigingsservice 
• Onderteken de verwerkersovereenkomst door op ‘akkoord’ te klikken 
• Upload je relatielijst  

Tip: *Zorg dat je My Easyfairs opent in Google Chrome en dat jouw bedrijfsprofiel gevuld is. 

Lever je relatielijst vóór 13 januari 2020 aan (max. 1.000 adressen). 

2. Digitaal uitnodigen  
Als je online klanten uitnodigt, hoef je simpelweg alleen een unieke link door te sturen. Wanneer je 
klanten op deze link klikken, komen zij direct in onze registratie portal uit waar de code al voor ze is 
ingevuld.  

• Ga naar je My Easyfairs account 
• Klik op ‘Klanten & prospects uitnodigen’  
• Klik bij het blok Uitnodiging op ‘Nodig klanten en prospects uit’ 
• Klik op ‘Kopieer link' 
• Je kunt deze nu direct aan je klanten versturen! 

 
Tip: Plaats een banner in je emailhandtekening om bij iedere mail je relaties eraan te herinneren om 
jouw stand op Sign & Print Festival te bezoeken. Vergeet niet om onder de banner de unieke link te 
plakken waardoor je relaties zich direct kunnen inschrijven. Al het marketingmateriaal is ook via My 
Easyfairs terug te vinden onder marketingmateriaal. 
 

 
 
 
2. Uitnodigingskaarten 
Wij sturen je gratis een standaardpakket van 50 uitnodigingskaarten toe, gepersonaliseerd op 
firmanaam en met een unieke registratiecode.  
 
Tip: Geef je relaties voor aanvang van de beurs nog een telefoontje of stuur ze een e-mail dat je  
uitkijkt naar hun bezoek 
  

https://my.easyfairs.com/#/login
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3. Marketingmateriaal 
Gebruik het materiaal op de verschillende marketinguitingen die je gepland hebt staan in aanloop naar 
jouw beursdeelname (zowel in print als digitaal). Zo kun je jouw deelname via verschillende kanalen 
kenbaar maken bij een zo groot mogelijke interessante doelgroep. 
 
Download hier de handleiding van Stap 2: Relaties uitnodigen 
 

 
  

https://www.signprintexpo.nl/wp-content/uploads/sites/70/2019/11/Klanten-en-prospects-uitnodigen-in-My-Easyfairs-deel-2-2.pdf
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Stap 3 -  Stand voorbereiden 
 
Binnen het onderdeel 'Stand voorbereiden' in My Easyfairs wordt onderscheid gemaakt in de volgende 
onderdelen.  
 
Download hier de handleiding van Stap 3: Stand voorbereiden 
 

 
 
Standpersoneel 
Dit betreft een nieuwe werkwijze. Voor de start van de beurs dien je het standpersoneel te 
registreren. Klik op ‘Voeg standpersoneel toe’ en vul de gegevens zo compleet mogelijk in. Met de 
uitgeprinte barcode kun je de badges afhalen op het opbouwreceptie. Lunchvouchers kunnen ook 
worden afgenomen. 
 
Tip: het opbouwpersoneel hoef je NIET te registreren via dit systeem, zij kunnen zich melden bij de 
opbouwreceptie.   
 
Tip: klik op ‘registranten’ in het menu links en houd precies bij welke bezoekers zich al hebben 
geregistreerd via jullie uitnodiging. Stuur nog een korte, persoonlijke boodschap dat je uitkijkt naar hun 
komst. Zo ben je er zeker van dat deze personen jullie ook daadwerkelijk bezoeken.  

https://signprintexpo.nl/wp-content/uploads/sites/70/2019/11/Stand-voorbereiden-in-My-Easyfairs-deel-3-1.pdf
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Realtime meldingen 
Indien je een GoLeads, GoPlus of GoPremium pakket hebt, kun je gebruikmaken van real-time sms 
meldingen. Bij de optie ‘real-time meldingen (via sms)’ ontvang je een sms wanneer een bezoeker, die 
je uitgenodigd hebt, aankomt op de beurs.  
Let op: Je kunt maximaal 3 mobiele telefoonnummers toevoegen die de realtime melding ontvangen. 
 
Jouw logo onsite 
Extra voor EasyGo Premium pakketten: jouw bedrijfslogo is zichtbaar op de beursvloer van Sign & 
Print Festival 2020. Voor een optimale weergave dient de afbeelding exact 1820 (b) x 830 (h) pixels 
groot te zijn. Jouw logo is daarnaast zichtbaar bij de entree van het festival.  
Let op: Je dient het logo uiterlijk op 26 maart 2020 te plaatsen in My Easyfairs. 
 
Jouw bestellingen  
Bij deze stap zie je precies welke bestelling je hebt geplaatst. Een handig overzicht van jouw bestelde 
artikelen voor je stand tijdens de beursdeelname. Dit is een makkelijke tool om in één oogopslag te 
zien wat je nog mist! 
 
Visit Connect App 
Download de Visit Connect App via My Easyfairs. Indien je bij de boeking van je stand  voor  een 
GoLeads gekozen  hebt, ontvang je één licentie.  Dit betekent dat je de app  op  één  toestel  kan  
gebruiken. Als je  voor  een GoPlus gekozen hebt,  ontvangt je 2 licenties. En bij EasyGo Premium 
een onbeperkt aantal licenties. Download de app op het toestel dat je ook gebruikt op de beurs.  
 
Smart Badge Technologie  
Maak jouw readers klaar en link deze aan je profiel, product of andere informatie die wilt delen met 
bezoekers van jouw stand.  
 
Webshop 
Ga naar de webshop waar je nieuwe items kunt bestellen. 
 
Algemene informatie 
Hier vind je alle documenten die je nodig hebt om jouw voorbereiding succesvol te maken, zoals het 
deelnemershandboek, alle servicemails, promotiemateriaal etc. Wanneer je op één van de diensten 
klikt kom je in het volgende overzicht terecht waarbij je documenten kunt downloaden en de 
gelegenheid hebt getekende documenten weer te uploaden.  

https://my.easyfairs.com/#/login
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Stap 4 - Prestaties opvolgen 
 
Tijdens de beurs heb je veel bezoekers gesproken en veel badges gescand met allerhande gegevens 
en aanvragen voor informatie. Een succesvolle beurs gaat hand in hand samen met een goede 
opvolging! Hierbij enkele bruikbare tips.   
 
Smart Badge  
Afhankelijk van het gekozen EasyGo pakket ontvang je tijdens de opbouw 1, 2 of 3 badge-readers. 
Bezoekers die met hun Smart Badge jouw reader scannen, ontvangen een e-mail met daarin jouw 
bedrijfsinformatie aan het einde van de beursdag.  
 
Geregistreerde bezoekers 
Je wenst meer te weten over de bezoekers die je verwelkomt hebt tijdens de beurs? Dit onderdeel 
biedt je de mogelijkheid bezoekersgegevens eenvoudig te verzamelen én op te volgen.  
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5. Smart Badge 
 
De Poken Technology werkt samen met de badge (een Smart Badge) die iedere bezoeker ontvangt. 
Met de Smart Badge kunnen bezoekers informatie ontvangen over jullie bedrijf en producten enkel 
door de sticker op de stand te scannen. 
 
Wat is de Smart Badge? 
Voorafgaand aan de beurs ontvang je van ons een badgelezer die je op de stand dient te plaatsen. 
Elke bezoeker krijgt bij binnenkomst een bezoekersbadge waarin een chip is verwerkt, de Smart 
Badge. De bezoeker kan daarmee de stand scannen om aan het einde van de beursdag extra 
informatie over jullie diensten, producten of bedrijf te ontvangen. Deze extra informatie is afkomstig 
vanuit het My Easyfairs account. Vul deze dus naar wens in met de juiste informatie. 
 
Na afloop van de beurs ontvangen de exposanten die een GoLeads, Plus of Premium pakket hebben 
aangeschaft een handig overzicht van alle bezoekers die de stand/badgelezer hebben gescand. 
 
Tip: Geen GoLeads pakket aangeschaft, maar wil je toch het overzicht ontvangen? Dan kun je 
makkelijk upgraden via de webshop in My Easyfairs. 
 
Bekijk hier de video voor uitleg over de Smart Badge en lees de uitgebreide handleiding voor meer 
informatie. 
 
Hoe werkt het? 
Breng de badgelezer terug op 13 maart vóór 16:30 uur naar het Business Point.  
Let op: de badgelezer is erg kostbaar. Indien je de badgelezer niet tijdig retourneert, zijn wij 
genoodzaakt kosten in rekening te brengen (€500,- per reader).  
 

• Voor de beurs: 
Update jouw profiel in My Easyfairs met alle informatie, dit is immers de informatie die de 
bezoeker na afloop ontvangt. 

• Tijdens de beurs: 
Haal de badgelezer tijdens de opbouwdag op bij het Business Point 

• Na de beurs: 
Breng de badgelezer terug op 13 maart vóór 16:30 uur naar het Business Point 

• Je ontvangt, indien je een GoLeads, GoPlus of Go Premium pakket hebt, een mail met alle 
bezoekers die jouw stand hebben gescand.  

Tip: heb je een GoVisibility pakket en wens je achteraf toch de gegevens te verkrijgen? Neem dan 
contact op met Denise Tompson. 

 
 

LET OP: De Smart Badge is niet hetzelfde als Visit Connect. 
 

Met de Smart Badge scant de bezoeker jouw informatie. Met Visit Connect scan jij de bezoeker 
en kun je hierbij aantekeningen maken. 

 
  

http://www.easyfairs.com/nl/my/
http://www.easyfairs.com/nl/my/
https://www.youtube.com/watch?v=ejEsSwJ41_I&feature=emb_logo
http://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/6/NL_TL_2016_Rotterdam/Poken/Smartbadge_EXH_Flyer_A5_NL_LR_website.pdf
http://www.easyfairs.com/nl/my/
mailto:denise.tompson@easyfairs.com
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6. Visit Connect 
 
Heb je een GoLeads, GoPlus of GoPremium pakket aangeschaft bij de boeking? Dan ontvang je 
standaard één, twee of een onbeperkt aantal gratis licenties waarmee je 
gebruik maakt van Visit Connect.  
Tip: Je kunt extra licenties bijbestellen via de webshop in My Easyfairs.  
 
Wat is Visit Connect? 
Visit Connect is een handige tool waarmee je bezoekersgegevens eenvoudig 
kunt verzamelen én opvolgen. Tijdens de beurs maak je gebruik van de Visit 
Connect app om bezoekersbadges te scannen. Geen gedoe meer met het 
uitwisselen van visitekaartjes, maar één handig overzicht. Tevens ontvang je 
door het scannen niet alleen NAW-gegevens, maar ook informatie over het 
bedrijf van de bezoeker.  
*Belangrijk te vermelden is dat de Evenementenhal App niet meer beschikbaar 
is.  
 
Hoe werkt het? 

• Enkele weken voor de beurs ontvang je van ons een mail met de handleiding en jouw 
licentie(s). 

• Download de Visit Connect App op jouw smartphone of tablet. 
• Open de app en activeer de licentie die je per mail ontvangen hebt door de QR-code te 

scannen. 
• Zodra jouw licentie geactiveerd is, tik je op de QR-code rechts bovenaan en richt je de camera 

op de QR-code van de bezoekersbadge om deze te scannen. Alle gegevens worden op je 
toestel bewaard en kun je achteraf exporteren in een handig Exceldocument 

 

LET OP: Visit Connect is niet hetzelfde als de Smart Badge. 

Met de Smart Badge scant de bezoeker jouw informatie. Met Visit Connect scan jij de bezoeker 
en kun je hierbij aantekeningen maken. 

 
 
7. Beurscatalogus 
Elke bezoeker ontvangt aan de ingang een vouwplattegrond waarin elke exposant gratis vermeld 
wordt met de bedrijfsnaam en standnummer. Een juiste bedrijfsnaam in het My Easyfairs account 
zorgt voor een juiste vermelding. Wanneer het beursboekje is gedrukt, kan deze niet meer aangepast 
worden. Controleer de gegevens op het online profiel goed. 
Deadline: zorg ervoor dat de gegevens vóór 10 februari 2020 op de juiste manier in My Easyfairs 
staan. 
 
8. Sponsormogelijkheden 
Jouw persoonlijke presentatie, design van de stand en de demonstratie van jouw product of dienst is 
uiteraard jouw visitekaartje. Daarnaast bieden we je graag nog extra mogelijkheden om onder de 
aandacht te komen van jouw potentiële klanten. Speel in op visuele communicatie uitingen die met 
jouw product of dienst geproduceerd kunnen worden óf laat jouw logo terugkomen op bijvoorbeeld de 
bar, koffietrucks etc. Als specialist ben jij uiteraard beter op de hoogte van de mogelijkheden waaraan 
jij invulling kan geven. Eigen initiatieven die een directe link hebben met het festivalthema moedigen 
wij dan ook aan. Sign & Print Festival is de ideale manier om je bedrijf onder de aandacht te brengen 
in de markt. Interesse of ideeën? Neem contact op met Denise Tompson en word partner van Sign & 
Print Festival 2020! 
 
  

http://www.easyfairs.com/nl/my/
mailto:denise.tompson@easyfairs.com
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9. Data en op- en afbouw tijden

Praktische informatie  
Evenementenhal Gorinchem  
Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem 

Bereikbaarheid:  
Routebeschrijving 
Plan je route  

Openingstijden bezoekers 
• Woensdag 11 maart 2020 13:00-21:00 uur 
• Donderdag 12 maart 2020 10:00-18:00 uur 

Openingstijden exposanten 
• Woensdag 11 maart 2020 08:00 - 22:00 uur (partner borrel 20:00 – 22:00 uur) 
• Donderdag 12 maart 2020 09:00 - 18:00 uur 

Opbouw Afbouw  
Maandag 9 maart:      08:00 – 17:00 uur Donderdag 12 maart:       18:00 – 00:00 uur 
Dinsdag 10 maart:      08:00 – 17:00 uur Vrijdag 13 maart:       08:00 – 12:00 uur 

• Exposanten dienen binnen de eigen afgenomen meters hun stand te bouwen. Producten op
meters buiten de stand worden in rekening gebracht.

• 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
Evenementenhal. Easyfairs noch de beursorganisatie is tekenbevoegd. Er dient dus altijd
iemand van exposerende partij aanwezig te zijn om te tekenen voor afgeleverde goederen.

• Let op! Opbouw badges kan je ophalen bij de opbouwreceptie. Het terrein is toegankelijk aan
de rechterkant van het pand.

• Belangrijk tijdens de opbouw
o Tijdens de opbouw is er te allen tijde gratis koffie beschikbaar
o Maandag geen catering beschikaar
o Dinsdag catering tegen betaling

• Promotieplekken op het buitenterrein (zowel voor producten als spandoeken/vlaggen) zijn niet
kosteloos en dienen vooraf ingeboekt te worden. Wil je gebruik maken van een promotieplek
buiten om jouw product prominent in beeld te zetten? Neem dan contact op met Denise
Tompson.

Servicedesk 
Tijdens de opbouwdagen is de opbouwreceptie geopend. Deze bevindt zich achterin de beurshal, 
dichtbij het opbouwrestaurant. Hier kun je terecht voor: 

• Het ophalen van je badge(s)
• Het bijbestellen van meubilair, spots en technische voorziening etc. Alle bijbestellingen 

worden middels factuur in rekening gebracht. Alle items, die ter plaatste besteld zijn, 
worden uiterlijk 2 uur na opening van de eerste beursdag geleverd. Levertijd is 
afhankelijk van beschikbaarheid.

• Op- of aanmerkingen over de geleverde producten en/of diensten kunnen tijdens de 
opbouw en de beurs gemeld worden bij het servicedesk.

Exposantenbadges 
Je kunt je standbemanning aanmelden 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 de VIP area? De dinervouchers en parkeerkaarten die bij de boeking 

https://www.signprintexpo.nl/praktische-info/
https://www.signprintexpo.nl/praktische-info/
https://goo.gl/maps/dcstDLZXz9RSfjju5
mailto:denise.tompson@easyfairs.com?subject=Promotieplekken
mailto:denise.tompson@easyfairs.com?subject=Promotieplekken
https://my.easyfairs.com/#/login
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zitten inbegrepen zijn af te halen bij de receptie. Extra vouchers en/of parkeerkaarten zijn te bestellen 
in de webshop.  
 
VIP area 
Naast het businesspoint is er een VIP area ingericht op de beursvloer om te ontspannen en een hapje 
te eten. 
 
Annuleringsvoorwaarden 

 Bij annulering van gehuurd materiaal zijn wij genoodzaakt annuleringskosten door te belasten: 
vanaf 10 dagen vóór de beurs geldt 100% annuleringskosten. 

Gedurende de dag loopt er Easyfairs personeel door de hal, herkenbaar aan de Easyfairs jas of 
badge. Heb je een vraag of een probleem, schroom dan niet om hen aan te spreken. Het beursteam is 
gedurende de beurs te vinden op de Business Lounge, centraal op de beursvloer.  

Parkeren  
Via de leveranciersingang (P2) gaat de slagboom automatisch open en dicht tijdens de op- en afbouw. 
Parkeren tijdens de op- en afbouw is gratis. Buiten deze op- en afbouwtijden is het normale 
parkeerbeleid van toepassing en geldt er een dagtarief van € 7,-. Het aantal tickets die zijn inbegrepen 
zijn te vinden op de boekingsbevestiging. Extra parkeerkaarten zijn te bestellen via My Easyfairs. 
 
De laaddeuren waar gelost kan worden, worden aangegeven met volgborden. Zowel laaddeur 1, 3, 4 
en 5 staan open tijdens de op- en afbouw. Op 11 maart is alleen laaddeur 2 geopend tot 10:00 uur.  
 
Let op! Vrachtwagens kunnen het parkeerterrein niet via de hoofdingang betreden. Zij kunnen de 
draai niet maken. Houd er rekening mee en communiceer dit duidelijk richting derde partijen waarmee 
je samenwerkt dat zij de leveranciersingang moeten gebruiken. 
 

Opslag emballage/ leeggoed 
Easyfairs heeft een beperkt aantal opslagplekken in de vorm van palletplekken die te reserveren zijn. 
Hieronder treft je het aanvraagformulier voor de palletplekken en het etiket dat op de emballage 
geplakt dient te worden. Zie hier het formulier. 
 
Eén palletplek is 0,80 meter lang bij 1,20 meter breed. De hoogte is maximaal 2,5 meter. Als de 
emballage langer is dan 0,80 meter of breder dan 1,20 meter dan dienen er meerdere palletplekken 
gereserveerd te worden. De kosten bedragen € 35,- per palletplek. De opslagruimte is te gebruiken 
van maandag 9 maart 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020 (11.00 uur). 
 
Graag het ondertekend aanmeldformulier uiterlijk maandag 24 februari 2020 retourneren aan Esther 
Kramer.  
 
 
  

https://my.easyfairs.com/
https://signprintexpo.nl/wp-content/uploads/sites/70/2019/12/aanvraagformulier_opslagruimte.docx
mailto:esther.kramer@easyfairs.com
mailto:esther.kramer@easyfairs.com
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10. Standbouw  
 
 
1. All-in Stand 
In de deelname zijn de volgende zaken inclusief: 

• Zwarte modulaire standbouw, 250cm hoog inclusief 10cm hoge aluminium frieslijst 
• Zichtmaat per paneel is 97cm breed x 230cm hoog 
• Antraciet tapijttegels 100 x 100 cm 
• Naambord(en) met vermelding bedrijfsnaam en standnummer 
• Dagelijkse schoonmaak (stofzuigen en afnemen horizontale oppervlakten van huurmateriaal) 
• Gebruik van Wi-Fi (niet geschikt voor live streaming)  

 
 
Optioneel:  
Indien gewenst kan de frieslijst worden weggelaten, mits dit geen invloed heeft op de stabiliteit van de 
omliggende stands. Wanneer je de frieslijst annuleert vervallen ook de spots die inclusief in de all-in 
stand zijn. Laat dit uiterlijk 20 februari 2020 weten aan Event Services.  
 
Gebruik standwanden  
Het is niet toegestaan om in de standwanden te boren, schroeven of spijkeren. Ook het bevestigen 
van velcro/klitteband direct op de wanden is niet toegestaan. Tijdens de opbouw kun je bij de 
opbouwreceptie gratis haken of dubbelzijdig tape afhalen. 
 
De wanden en frieslijst dienen aan het einde van de beurs in dezelfde staat geretourneerd te worden 
als geleverd. Bij schade wordt er €50,- per paneel in rekening gebracht en bij achterblijven van 
lijmresten etc. €25,- schoonmaakkosten per paneel.   
 
Mocht er bij aankomst vervuilde of beschadigde wanden/meubels aangetroffen worden, meld dit dan 
s.v.p. bij de opbouwreceptie.  
 
2. Eigen standbouw 
 
Voorwaarden voor eigen standbouw: 

• De maximale bouwhoogte is 4,5 meter. 
• Alle achterwanden hoger dan 2,5 meter dienen netjes en neutraal te worden afgewerkt.  
• Open zijdes mogen tot 50% dichtgezet worden om de zichtlijnen voor alle deelnemers te 

behouden. 
• Het is niet toegestaan het tapijt van de omliggende stands te verwijderen of verplaatsen 
• Het standhoudersreglement is van toepassing op alle eigen standbouw 

Indien je gebruik maakt van eigen standbouw, dan ben je verplicht een standontwerp + de locaties van 
technische faciliteiten aan te leveren voor 10 februari 2020 bij Esther Kramer.  

mailto:eventservices@easyfairs.com
https://signprintexpo.nl/wp-content/uploads/sites/70/2019/12/Standhoudersreglement-Evenementenhal-Gorinchem.pdf
mailto:esther.kramer@easyfairs.com
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Let op: Indien je enkel vloeroppervlakte hebt afgenomen, dien je ook eigen verlichting mee te nemen. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat je ook een elektriciteitsaansluiting afneemt. Je kunt ook bouwlampen 
afnemen à € 80,- per stuk inclusief aansluiting, welke zijn gemonteerd aan een technische brug boven 
de stand. Deze artikelen zijn te bestellen in My Easyfairs.  

 

  

https://my.easyfairs.com/#/login
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11. My Easyfairs webshop: maak je stand compleet! 
 
In de My Easyfairs webshop kun je items bijbestellen, zoals meubilair en meubelpakketten, planten, 
bergingen, water-, elektra- en persluchtaansluitingen, verlichting en audiovisueel. Alle specificaties 
van een product vind je door te klikken op de afbeelding. Vervolgens verschijnt er een pop-up scherm. 
Staat jouw gewenste product hier niet tussen, neem dan contact op met Esther Kramer  
 
Let op: tot 28 februari 2020 is het vroegboektarief van kracht, hierna worden alle items een 
verhoging van 30% toegekend. Bestellingen kunnen tot en met 28 februari 2020 geplaatst worden in 
de webshop.  
 
Sluitingsdatum My Easyfairs (webshop) 
Na 28 februari 2020 is de webshop gesloten. Dit betekent dat je pas tijdens de opbouw, op maandag 
9 maart en dinsdag 10 maart, weer kunt bestellen. Dit kan bij de opbouwreceptie. 
Let op: Niet alle items zijn last minute leverbaar. 
 
Elektriciteitsaansluiting 
Standaard zijn de aansluitingen 2 kW. Mocht een krachtaansluiting gewenst zijn, houdt er dan 
rekening mee dat er een verdeelkast besteld moet worden bij de firma Boels. 
 
Perslucht 
De perslucht wordt uitgevoerd op 6 bar, 250 liter per minuut met een 1/2’’ slang, waarop een afsluiter 
met 3/4" buitendraad is aangesloten. Deze artikelen dienen besteld te worden via de webshop. 
 
Water 
De wateraansluiting wordt uitgevoerd met een aanvoerleiding van 1/2" en een 3/4" of 
5/4"afvoerleiding. Deze artikelen dienen besteld te worden via de webshop. 
 
Heftruckservice 
Er zijn vijf heftrucks aanwezig met een capaciteit van 2,5 ton. Deze zijn kosteloos te gebruiken, je kunt 
en hoeft deze niet vooraf te reserveren (spreek hiervoor één van de heftruckchauffeurs aan). Houd er 
rekening mee dat bij drukte een wachttijd kan ontstaan voor de heftruckservice. 
 
Riggen & Tuien 
Indien je iets op wilt laten hangen aan het plafond, dien je dit ten alle tijde voor te leggen aan Esther 
Kramer. Na haar goedkeuring dien je zelf zorg te dragen voor het bestellen van ophangpunten via 
Decoriginals, zie www.decoriginals.nl of neem contact op via 073-6148486. 
  
Standplattegrond 
Als je een berging, water-, perslucht-, en/of elektriciteitsaansluiting hebt besteld, vragen wij je de 
gewenste positie hiervan door te geven middels onderstaande standplattegrond. Dit is geen 
bestelbon, de artikelen dienen via de webshop besteld te worden.  
De standplattegrond dient uiterlijk 10 februari 2020 aangeleverd te worden bij Esther Kramer.  
 
Printwerk 
Wij bieden je de mogelijkheid om de panelen van je stand te voorzien van een fullcolour print middels 
wandbedrukking. Daarnaast bieden we ook andere mogelijkheden aan, zoals naadloze prints op 
voorzetwanden of het bestickeren van meubilair om je stand te personaliseren. 
Let op: Printwerk kan niet ter plaatste bijbesteld of geleverd leven  
 
 
  

mailto:esther.kramer@easyfairs.com
mailto:esther.kramer@easyfairs.com
mailto:esther.kramer@easyfairs.com
http://www.decoriginals.nl/
mailto:esther.kramer@easyfairs.com
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Aanleveren ontwerp printwerk 
Een offerte kun je opvragen bij Esther Kramer. De deadline voor het aanleveren van de ontwerpen is  
10 februari 2020 en dient te worden aangeleverd via Wetransfer naar Event Services onder 
vermelding van je standnummer.  
 
Verhoogde vloeren 
Easyfairs biedt je de mogelijkheid gebruik te maken van verhoogde 
vloeren. Het voordeel hiervan is dat je elektriciteits-, water- en/of 
persluchtaansluitingen netjes kunt wegwerken. Tevens zorgen wij 
dat vloer al ligt voordat de opbouw voor exposanten begint.  
 
Indien je gebruik wilt maken van verhoogde vloeren, vragen wij je  
vooraf een technische tekening toe te sturen waarop de 
aansluitpunten te zien zijn.   
Vraag meer informatie of een offerte aan via Esther Kramer.   
De deadline voor het bestellen van een verhoogde vloer is 10 
februari 2020. 
 
Catering 
Mocht je voor je standpersoneel voor beide dagen diner/lunch wensen, bestel dan de cateringvoucher 
in de webshop. Indien jouw standpersoneel slechts 1 dag aanwezig is, bestel dan de bijbehorende 
diner of lunch voucher (afhankelijk van de dag). Tevens kunnen er lunchvouchers af worden genomen 
bij de opbouw. 
  

mailto:esther.kramer@easyfairs.com
mailto:esther.kramer@easyfairs.com
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12. Belangrijke overige informatie   
  
- Het is NIET mogelijk om vóór de opbouwdagen materialen af te leveren bij Evenementenhal. Dit kan 
dus enkel tijdens de aangegeven opbouwdagen. 
 
- Easyfairs noch de beursorganisatie is tekenbevoegd. Er dient dus altijd iemand van exposerende 
partij aanwezig te zijn om te tekenen voor afgeleverde goederen. 
 
- In verband met de veiligheid en het aanzien van de beurs is het niet toegestaan om eigen vlaggen 
en banners te plaatsen in de gangpaden en aan het plafond. 
 
- Promotieplekken op het buitenterrein (zowel voor producten als spandoeken/vlaggen) zijn niet 
kosteloos en dienen vooraf ingeboekt te worden. Wil je gebruik maken van een promotieplek buiten 
om een product prominent in beeld te zetten? Neem dan contact op met Denise Tompson. 
 
 

 
 

mailto:denise.tompson@easyfairs.com?subject=Promotieplekken
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