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OPTIMALISEER UW BEURSDEELNAMEOPTIMALISEER UW BEURSDEELNAMEOPTIMALISEER UW BEURSDEELNAMEOPTIMALISEER UW BEURSDEELNAME    

EHBB-lijst 

U kent het wel! Naar aanleiding van uw beursdeelname start een volledige 
voorbereidingsperiode. Eenmaal op uw beursstand aanwezig, blijkt uw voorbereiding te lonen. 
Maar toch, niet zelden heeft u wat over het hoofd gezien. Het gaat vooral over de meest 

evidente zaken. Vaak, zorgt dit voor vervelende momenten en tijdsverlies. Hoogtijd voor een 
checklist! 

 

� AdreskaartjesAdreskaartjesAdreskaartjesAdreskaartjes, van de mensen aanwezig op de stand maar ook niet-aanwezige 
collega’s die relevant kunnen zijn. Stop ze, alfabetisch gerangschikt, n een boek of 
fichebak. Zo hoeft uw toekomstige klant niet lang te wachten. Zorg dat ze voor iedereen 
toegankelijk zijn (bvb. aan de infobalie) en dat ook iedereen weet waar ze te vinden 
zijn. 
 

� Heeft u gespreksfiches voor prospecten/klanten? Niet/kleef dan adreskaartjes aan deze 
fiche. Zorg dat u ook nog steeds een verzamelboxverzamelboxverzamelboxverzamelbox    voor adreskaartjes bij heeft.voor adreskaartjes bij heeft.voor adreskaartjes bij heeft.voor adreskaartjes bij heeft.    Na een 
beursdag overloopt u en rangschikt u alles. Zo wordt opvolgen achteraf een stuk 
eenvoudiger. 
 

� Geef gadgetsGeef gadgetsGeef gadgetsGeef gadgets, drank, drank, drank, drank/glazen/glazen/glazen/glazen    en folders vooraf en folders vooraf en folders vooraf en folders vooraf mee met uw standenbouwermee met uw standenbouwermee met uw standenbouwermee met uw standenbouwer, zo hoeft u 
niet van de verste parking over en weer te lopen met een karretje. Vermijdt dit werkje 
liever, zo blijven uw kleren netjes en ruikt u nog fris als de beurs begint. 
 

� Zorg voor divers kantoormatekantoormatekantoormatekantoormaterrrriiiiaalaalaalaal, hier volgt een lijstje van noodzakelijke zaken: 
� Bedrijfsstempel 
� Opbergmappen 
� Notitieblokken 
� Perforator 
� Nietjesmachine / paperclips 
� Kleefband en lijm 
� Balpennen 
� Markeerstiften 
� Permanent marker 

 
� Zorg voor alle nodige elektronischelektronischelektronischelektronisch/ICT/ICT/ICT/ICT    materiaalmateriaalmateriaalmateriaal: 

� USB-sticks 
� Laptops en laders, Ipads en laders 
� Smartphoneladers (universeel) 
� Reservebatterijen voor (demo-)toestellen 
� Afstandsbedieningen toestellen 
� Kabels, verlengkabel, multiblok verdeelstekker 
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� Kurkentrekker en flesopenerKurkentrekker en flesopenerKurkentrekker en flesopenerKurkentrekker en flesopener, bestek, bestek, bestek, bestek. Werkt u met een koffiekoffiekoffiekoffie----apparaatapparaatapparaatapparaat:   
� Koffiefilters indien nodig 
� Koffie of pad 
� Bijkomend vuilbakje/zakje voor pads en vuile filters 
� Suiker 
� Melk 
� Koffielepels 

 
� PoetsgeriefPoetsgeriefPoetsgeriefPoetsgerief en dergelijke 

� Glasreiniger en reinigingsdoek/papier 
� Vaatdoeken, spons, afwasmiddel 
� Indien nodig extra stofzuigerzak voor eigen stofzuiger + toebehoren 
� Servieten 
� Prikkertjes voor kaas/olijven 
� Schaaltjes voor hapjes 

 
� Zorg voor een kleine naaisetkleine naaisetkleine naaisetkleine naaiset. Zo kunt u eenvoudig een knoop terug aan een jas naaien. 

Het zal u maar overkomen. 
 

� ReservehemdReservehemdReservehemdReservehemd / blouse op kapstok 
 

� Zorg voor natte doekjes, ontsmettende gelnatte doekjes, ontsmettende gelnatte doekjes, ontsmettende gelnatte doekjes, ontsmettende gel voor het verfrissen en reinigen van uw 
handen. Gedacht aan deodorant? 
 

� EHBOEHBOEHBOEHBO----koffertjekoffertjekoffertjekoffertje met verbanden, pleister, ontsmetting. Neem ook wat geneesmiddelen 
mee tegen gewone kwaaltjes als hoofdpijn, maagpijn, diarree en brandwonden. Zorg 
voor keelpastilleskeelpastilleskeelpastilleskeelpastilles: sommige mensen krijgen van het vele praten vlug een hese stem. 
 

� Daarnaast zijn volgende typische standenbouwattributen aan te raden: 
� Dubbelzijdige tape 
� Klittenband, haak en lus 
� Cuttermes 
� Rekfolie / inpakmogelijkheden 
� Touw, elastiekjes  
� Zaklamp 
� Hamertje en kleine nageltjes 

 
� Heeft uw standenbouwer gezorgd voor reservelampjes, extra sleutels, voldoende 

verdeelstekkers, afstandsbedieningen, noodnummers,…  Heeft hij gezorgd voor 
brandblusser/vuurdeken? Heeft u wat verf voor retouche? 

 

 

 

 

Wilt u deze rompslomp liever vermijden? Vraag onze EHBBWilt u deze rompslomp liever vermijden? Vraag onze EHBBWilt u deze rompslomp liever vermijden? Vraag onze EHBBWilt u deze rompslomp liever vermijden? Vraag onze EHBB----pakketten vóór opbouw. pakketten vóór opbouw. pakketten vóór opbouw. pakketten vóór opbouw.     

Zo komt u nooit een detail tekort!Zo komt u nooit een detail tekort!Zo komt u nooit een detail tekort!Zo komt u nooit een detail tekort!    

www.bulikswww.bulikswww.bulikswww.bulikstandbouw.betandbouw.betandbouw.betandbouw.be    ––––    Wij spelen al uw troeven uitWij spelen al uw troeven uitWij spelen al uw troeven uitWij spelen al uw troeven uit!!!!    


