
LEADS GENEREREN  IN 9 STAPPEN VAN BEURSBEZOEKER NAAR KLANT 

EN HAAL MEER OMZET UIT JE BEURSDEELNAME 

In 6 dagen tijd komen 70.000 consumenten met een relevante woonvraag naar de RAI Amsterdam.  

 

Graag geven we je een aantal tips over hoe jij van deze beursbezoeker jouw klant kan maken. Want 
deelname aan de beurs is een geweldige manier om potentiële klanten te ontmoeten. Met een 
goede voorbereiding en een professionele presentatie kom je op de beurs in contact met tientallen 
leads, die op dat moment op zoek zijn naar jouw product of dienst. Het zijn ideale omstandigheden 
om nieuwe klanten te ontmoeten, maar dat gaat niet vanzelf.   

Traffic naar jouw stand 

Het begint natuurlijk bij de boodschap die je vertelt op de beurs. Dit moet de aandacht trekken van 

de bezoeker en de bezoeker moet meteen kunnen zien wie je bent en wat je doet of welk product je 

hebt. Je wil in gesprek komen met de consument, zij moeten dus in jouw stand komen. Je kunt dit 

doen door de bezoeker iets aan te bieden op jouw stand of door de bezoekers op jouw stand iets 

interessants te laten zien of doen. 

 

Bedenk dat jouw standbemanning de grootste succesfactor van jouw beursdeelname kan zijn. Hoe 

fantastisch de beursstand er ook uitziet en hoeveel bezoekers er ook op jouw stand afkomen, zonder 

goed voorbereide en vriendelijke standbemanning zullen deze bezoekers nooit klanten worden. 

 

 



Wat levert het je op? 

Een echt succesvolle beursdeelname kan echter pas slagen als het complete plaatje klopt.  

Zorg dus voor een goed plan vooraf. Wat wil je bereiken met jouw beursdeelname? Wat zijn de 

doelstellingen? Wat verwacht je van jouw standpersoneel? Denk er goed over na. Schrijf het op. En 

deel het met jouw collega’s. Want een goed plan voor lead generatie levert je écht wat op: 

> Een betrouwbare indruk als woonexpert, na een eerste ontmoeting volgt direct vervolgcontact 

> Opbouw en vergroting van jouw database 

> Door directe online follow-up, ben je concurrenten een stap voor  

> Inzicht en meetbaarheid van je beursdeelname 

> Besparing op de follow-up en saleskosten, je kunt namelijk direct na de beurs, alle leads (in 

volgorde van prioriteit) eenvoudig en snel opvolgen 

Zo wordt een bezoeker jouw klant 

Als je in contact bent gekomen met een klant op de beurs, zorg dan voor een goede nazorg. Waar 

kan je deze klant bereiken? Wat waren de wensen van de klant? Wanneer is de bezoeker van plan 

iets te gaan doen met de woonvraag? Welke beloftes heb je gedaan? Zorg dat je deze gegevens 

tijdens, of direct na het gesprek vastlegt. Zo kun je de afspraken nakomen en van een 

geïnteresseerde beursbezoeker een klant maken. 

Het bijhouden van alle gesprekken op de beurs kan natuurlijk op papier. Vaak raakt dat kwijt. Veel 

handiger is om dit direct digitaal te doen. Met de lead-app die iedere deelnemer tot zijn beschikking 

heeft, heb je een automatische koppeling met de gegevens van de bezoeker. Zo hoef je alleen de 

extra informatie nog toe te voegen die je met de bezoeker op de stand hebt besproken. 

De 9 stappen om van een beursbezoeker jouw klant te maken! 

1. Bepaal jouw doelstellingen voor beursdeelname, download de app (zie filmpje) 

2. Zorg voor een duidelijke boodschap of actie op jouw stand waarmee je de aandacht van jouw  

potentiële klant trekt 

3. Zorg voor kundig, vriendelijk en proactief standpersoneel, de bezoeker verwacht een expert 

te treffen waarbij hij of zij terecht kan met zijn woonvraag. 

4. Scan de badge of e-ticket van de bezoeker als hij of zij meer informatie wenst te ontvangen. 

5. Voeg eenvoudig notities toe of foto’s van bijvoorbeeld een bouwtekening of plattegrond van  

het huis waarover je met de bezoeker spreekt. 

6. Koppel deze lead aan een doelstelling in de app. 

7. Lees op kantoor het Excel document na en zet de actiepunten om in actie. 

8. Analyseer iedere dag de leads in relatie tot de doelstellingen die je hebt met de beurs en 

spreek dit door met je standteam. 

9. Iedere dag op de beurs is weer een nieuwe dag, stel je manier van het aanspreken van  

bezoekers bij of verander iets kleins in je presentatie, zodat je jouw doelstellingen behaalt en  

na de beurs een mooie nieuwe klantendatabase tot je beschikking hebt. 

FILMPJE…zo eenvoudig is het! 

 

Vragen of meer informatie? Bel naar 088-5564597 of mail naar 

hello@vtwonenendesignbeurs.nl 

https://youtu.be/V2-RPiNVllo

