E-mail: info@beststand.nl

PLAN VAN AANPAK
Voor het maken van een passend voorstel hebben we uiteraard informatie
van u nodig. Deze informatie kan op de volgende manieren worden verstrekt:

Hieronder sommen we een aantal punten op die van belang zijn voor het maken van een
passend standontwerp.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De naam van de beurs en de locatie met hal en standnummer.
De beursdata en de data voor het opbouwen en demonteren.
De afmetingen van de bevestigde standruimte en het type stand.
Staan er obstakels in? (bijvoorbeeld kolom van beurshal)
Wat is uw doelstelling? Waarom neemt u aan die beurs deel?
Wat zijn uw producten en/of diensten en hoe vindt u dat u die het best kunt presenteren?
Wat is uw doelgroep. (categorie bezoekers)
Hoe is de verdeling van standbemanning? (aantallen en taken)
Zijn er kleurstellingen waarvan u vindt dat ze zeker in het ontwerp te vinden moeten zijn?
Is de catering verzorgd?
Overige relevante zaken die u hiervoor nog niet heeft vermeld.

We gaan ervan uit dat u zich al voor standruimte op een beurs heeft ingeschreven.
Wilt u zich nog inschrijven, dan kunnen wij u daarover adviseren.

PLAN VAN AANPAK

A) U belt ons voor het maken van een afspraak, waarin wij uw wensen inventariseren.
B) Via het bij BeST STAND op te vragen informatieformulier, dat u vervolgens zo gedetailleerd
mogelijk invult en retourneerd.

Wanneer we samen, met behulp van bovenstaande gegevens uw wensen geïnventariseerd
hebben, komt BeST STAND op korte termijn met een ontwerp. Dat bestaat uit een uitgebreide
tekening, een kleurenpresentatie en een gespeciﬁceerde offerte. Uiteraard kosteloos en geheel
vrijblijvend.

Na de bevestiging van de opdracht aan BeST STAND, overleggen wij met u wanneer de stand
gereed dient te zijn voor inrichting met uw producten. Het is belangrijk dit tijdstip in goed overleg te plannen zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn en daarop hun voorbereidingen
kunnen afstemmen.
Bij opdracht ontvangt u een gedetailleerd bestek, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen
opgenomen zijn.
Op het tijdstip dat de stand aan u wordt overgedragen zal iemand van BeST STAND op de beurs
aanwezig zijn om samen met u het geheel te controleren.
Ook tijdens de beursperiode zijn wij bereikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.
Na aﬂoop van de beurs nemen wij contact met u op, om te horen of alles naar wens is
verlopen.

Tel: 038 4607777

