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Vooraf: waarom deelnemen aan een beurs ?
Enkele essentiële vragen vooraf :
• 1.Is mijn bedrijf klaar voor export ? Cf Exportmeter Flanders Investment & Trade

• 2.Past een beursdeelname binnen de marketing- en communicatie-strategie van mijn bedrijf ?

Beurzen zijn het direct marketing tool bij uitstek !
• Outbound communicatievs inbound communicatie , company branding

• Bedoeling = aandacht trekken

• Prospectie en/of verkoopsdoelstelling ?

• Nieuwe producten lanceren

• Identificeren van klanten of marktsegmenten (wie is mijn doelgroep ?)

• Netwerkingopportuniteit : Contact met bestaande (en potentiële) klanten ...

• Rechtstreekse verkoop tijdens of na de beurs

• Ondersteuning van lokale partners, agenten …



Vooraf: waarom deelnemen aan een beurs ?
• 1.Welk(e) product(en) ?
• 2.Beursbezoek als prospectie ?
• 3.Wie vaardig ik af ter plaatse ? 

Degelijke opleiding en voorbereiding van verkoopsteam (selectie & training)

• 4.Welk budget is beschikbaar ? Kosten-batenanalyse !
• 5.Welke beurs ?
• Afhankelijk van doelstellingen

• Groot aanbod wereldwijd (bronnen: M+A, FIT,  www.eventseye.com ) …

• Verschillende types beurzen: 

Lokaal vs.internationaal

Algemeen vs.specifiek/thematisch

• Beursanalyse (show reports, doelgroep, bezoekersprofiel, media-aandacht)

http://www.eventseye.com/
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Beursdeelnames in de praktijk

1.Praktische organisatie

• Budgettair aspect :  standhuur, standenbouw, promotiemateriaal, omkadering,                                            
technische aansluitingen, catering, transport, personeel (reis- & verblijfskosten), …

• Technisch aspect : 

• Standlocatie: standhuur, inschrijving (cf.de wet van vraag en aanbod !)

• Standenbouw: inschakelen van een gespecialiseerde standenbouwer, ook mogelijk 
is een standaardpakket via de beursorganisatie (shell scheme/”walk on package”)

• Transport van tentoonstellingsgoederen

• Bestelformulieren (rekening houden met deadlines)

• Hotelreservatie: tijdig reserveren is de boodschap !

• Commercieel aspect : wie doet wat ?, aanmaak productinfo, bezoekerswerving 
(via gerichte mailings, enz)



Beursdeelnames in de praktijk

2.Beursverloop
• “Eerste dag syndroom”, “laatste dag syndroom”

• Bezoekersprofiel, het gesprek, info verzamelen, … 

• Belang van zakencultuur (grote verschillen per land of regio)

• Pro-actieve ingesteldheid loont !

3.Opvolging & evaluatie
• Opvolging van de (vele) contacten tijdens de beurs

(bij voorkeur onderscheid maken in functie van belangrijkheid : A-B-C)

1ste contact of bedanking kort na de beurs

Van contacten naar contracten: offertes en verdere info

Verslaggeving & (interne) evaluatie : is een volgende deelname gewenst ? 
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Beursdeelnames via FIT : globale aanpak
• F.I.T. : substantieel deel Actieprogramma bestaat uit VAKBEURZEN

Dienst Beurzen realiseert op jaarbasis ca 100 activiteiten (waarvan 2/3 beursdeelnames)

• ALGEMEEN KADER :van 2011 tem 2015 werd gewerkt op basis van een 
zgn.focusstrategie met 25 doellanden, elk met een drietal doelsectoren. Enerzijds        
ging de aandacht naar landen waar we  ons markaandeel wensten te behouden 
(buurlanden, VSA...), anderzijds naar landen waar we groei wensten te realiseren 
(BRICS landen, e.a.). Ca 25% van de acties werd gerealiseerd in niet-doellanden. 

• Vanaf 2016 : nieuwe strategie, geen doellanden meer, wel doelsectoren (*)

• Inschrijving nieuwe acties gebeurt op basis van diverse criteria : voorstellen van 
binnen- en buitenlands netwerk FIT, interesse bij federaties en bedrijfsleven, 
budgettaire mogelijkheden, belangrijke trends, enz. Vakbeurzen blijven ‘core business’.

• Actieprogramma 2017 wordt reeds kenbaar gemaakt in het najaar van 2016.



Beursdeelnames via FIT : globale aanpak
• Nieuw sinds 2015-2016: PROJECTGROEP BEURZEN (interne werkgroep FIT)

Uitgangspunt : een nieuwe invulling geven aan de beursdeelnames            

Hoe ? Adhv 4 concrete doelstellingen

(1) inhoudelijke meerwaarde creëren (bv.adhv randactiviteiten, extra omkadering)

Beurzen upgraden tot volwaardige ‘events’

(2) prijsbeleid herzien : grote bedrijven (+250 werknemers) nemen voortaan deel                      
aan kostprijs , conform EU richtlijnen. Voordeeltarieven voor KMO’s.

(3) nieuwkomers aantrekken: adhv. goedkope instapformules (PSB) & samenwerking                 
met diverse partners (Unizo-Voka-federaties …). Acties worden ook tegelijkertijd 
opengesteld voor alle Vlaamse bedrijven (ongeacht het aantal eerdere deelnames)

Cf nieuwe deelnemingsvoorwaarden !

(4) visuele uitstraling van beursstanden vergroten (Vlaams merkbeleid, ...)



Beursdeelnames via FIT : formules
• 1) GROEPSSTANDEN (B)                                              

- Vlaams / Belgisch paviljoen  met individuele stands en een centrale lounge

- all inclusive prijs per m² (standhuur, standenbouw, aansluitingen, andere …)

• 2) PRODUCT SAMPLE BOOTHS (PSB)                         
- Gemeenschappelijke, open ruimte (ca 30 tot 50m²) die wordt gedeeld door meerdere bedrijven 

- Beperkte ruimte voor samples, poster, scherm, enz

- Kleine forfetaire bijdrage (niet per m²) ; (fysieke) aanwezigheid ter plaatse

- Ideale instapformule voor nieuwkomers, kleinere bedrijven ...

• 3) INFO/CATALOGUE BOOTHS (IC)                               
- Kleine infostand bemand door het lokale FIT kantoor : prospectie

- Bedrijven sturen documentatie naar de VLEV , deelname is gratis

• 4) “WELCOME BOOTHS”  : infostand of (Vlaams) meeting point als onderdeel van een 
groepspaviljoen (al dan niet georganiseerd door derden)



Beursdeelnames via FIT : praktisch
Bekendmaking

via nieuwsbrief, website (www.flanderstrade.be ) , direct mailing, provinciale kantoren, …

APP ‘FIT ACTIES’  & ‘myFIT’ module (gepersonaliseerd bedrijfsprofiel)

Inschrijvingen (online) 

Praktische opvolging: standplaats, standinrichting, technische bestellingen, reis/verblijf , 
groepagetransport… 

Dienstverlening en begeleiding ter plaatse

Nazorg en evaluatie

VELERLEI VOORDELEN 

• administratieve opvolging, commerciële ondersteuning, financieel voordelig, groepsidentiteit, 
volledige begeleiding

http://www.flanderstrade.be/


Beursdeelnames via FIT : subsidies
INDIEN NIET VIA FIT – OP INDIVIDUELE BASIS :

• financiële steun mogelijk voor standhuur + forfait van 25% voor standbouw,                                                                                            
tot max 50% van de kosten (tot 75% voor starters, met een limiet van 5000€ per beursdeelname) 

• financiële steun mogelijk voor reis/verblijfskosten (buiten EER)

• max 4 subsidie-dossiers per jaar (incl beurzen) : bedrijf maakt zelf de keuze !

(FIT gaat van 8 naar 4 steuntypes : cf. nieuw subsidiebeleid sinds 1/5/2016)

• Steunaanvraag indienen uiterlijk 7 dagen voor vertrek (ipv 15 dagen vroeger)

• NIEUW Beperkte steun mogelijk (bedrag standhuur – 25%) bij individuele deelname op beurzen 
waar FIT zelf ook aanwezig is (al dan niet in dezelfde hal)

INDIEN WEL VIA FIT – GROEPSDEELNAMES, PSB :

• Voordeeltarief PSB of individuele stand (prijs/m²)

• “All-in” pakket, onbeperkt aantal deelnames

• Financiële steun mogelijk voor reis/verblijfskosten buiten EER

• Grote bedrijven (niet KMO’s) nemen deel aan kostprijs – cf EU richtlijnen



Beursdeelnames via FIT : publicatie
• Kan worden opgevraagd via uw provinciaal kantoor



Beursdeelnames via FIT : Q&A

Voor al uw vragen ivm de beursdeelnames via FIT : 

Jeroen De Vuyst

Head of Department – Trade Fairs & Events

Tel 02 504 88 55, Cell +32 477 382015

jeroen.devuyst@fitagency.be

acties@fitagency.be

www.flandersinvestmentandtrade.be

mailto:jeroen.devuyst@fitagency.be
mailto:acties@fitagency.be
http://www.flandersinvestmentandtrade.be/
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