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PROMOTIE
MEDEWERKERS

Een persoonlijke benadering is een effectieve wijze om uw
product of dienst aan de man te brengen.
Een persoon kan werkelijk niet om de boodschap heen.
Iemand die weet hoe je iemand moet aanspreken.

HOSTESSES

Ontvangen van gasten is niet het enige wat een hostess
voor een bedrijf kan betekenen. Zij zijn het eerste
aanspreekpunt van een bezoeker en begeleiden de
bezoekers naar de stand voor meer informatie.

BEURS
BEMANNING

Een mooie stand op de perfecte locatie op die ene
drukbezochte beurs alleen is niet voldoende. De
medewerkers werkzaam in de stand zorgen ervoor
dat de stand gezien wordt. Proactieve en enthousiaste
standmedewerkers.

STANDWERKERS

Laat de bezoekers van een beurs, braderie of fair direct
kennis maken met uw producten door het inzetten van
een standwerker. Deze enthousiaste verkoper spreekt
direct passanten aan. Met humor en overtuigingskracht.

DEMONSTRATIES

Demonstraties zijn een goed instrument om nieuwe kopers kennis te laten maken met uw product of dienst. Denk
hierbij aan kookdemonstratie, productdemonstraties,
sampling of tastings. Betrek intensiever het publiek.

STANDBOUW

De perfecte standindeling weerspiegelt uw onderneming.
Door onder meer de huisstijl door te voeren in uw stand zal
dit zorgen voor herkenning op de beurs of ander evenement.
Interesse wekken bij het publiek dat u nog niet kent.

GUERILLA
MARKETING

Guerrillamarketing is op een bijzondere, unieke,
spectaculaire en vooral opvallende wijze een product of
dienst promoten. Wij hebben een bijzondere manier van
deze vorm van marketing in ons pakket.

EVENTS

Voor onze tak Events hebben wij een samenwerking met
Belafonte Lifestyle & Business Magazine, een top segment
Lifestyle & Business magazine dat huis aan huis verspreid
wordt naar postcodegebieden in Nederland waar de
gemiddelde WOZ-waarde boven de € 1 miljoen ligt.
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