
 

 

 

Handboek Infra Relatiedagen 2020 | Event Services 

 
Belangrijke data: 

10 januari 2020 Aanleveren ontwerpen printwerk bij Event Services 

13 januari 2020   Aanleveren standontwerp aan Event Services 

20 januari 2020  Invoeren bedrijfsnaam in My Easyfairs voor       

     plattegrond/deelnemerslijst+standnaam 

25 januari 2020           Afloop vroegboek periode van voorzieningen 

20 januari 2020  Sluiting webshop 

 

 

Praktische informatie 
 
Opbouwdagen 

Zaterdag  1 februari 2020  08:00 - 16:00 uur 
Maandag  3 februari 2020  08:00 - 17:00 uur 
 

• Exposanten dienen binnen de eigen afgenomen meters hun stand te bouwen. 
Producten op meters buiten de stand worden in rekening gebracht. Houd hier 
rekening mee tijdens de opbouw en inrichting van de stand. 

• Vrachtwagens, groot of klein mogen gedurende de beursdagen niet op het 
parkeerterrein blijven staan.   

• Het is NIET mogelijk om vóór de opbouwdagen materialen af te leveren bij 
Easyfairs. Dit kan dus enkel tijdens de aangegeven opbouwdagen. Easyfairs 
noch beursorganisatie is tekenbevoegd. Er dient dus altijd iemand van de 
exposerende partij aanwezig te zijn om te tekenen voor afgeleverde goederen. 

• Tijdens de drie beursdagen gaat 's nachts de stroom er af. Neem hiervoor 
maatregelen als u bijvoorbeeld een koelkast op uw stand heeft staan.  

• Let op! Er zijn geen aparte opbouw badges nodig. Het terrein is toegankelijk. 
• Op dinsdag 4 februari gaat alleen haldeur 10 voor opening van de beurs open. 
• U kunt niet via de tussendeur bij de receptie naar binnen. Dit geldt ook voor de 

afbouw.  
 
 

 



Afbouwdagen 
 
Donderdag  6 februari 2020   21:15 - 00:00 uur 
Vrijdag  7 februari 2020   08:00 - 12:00 uur 
 
 
Beursdagen 
 
Dinsdag  4 februari 2020   13:00 - 21:00 uur 
Woensdag  5 februari 2020   13:00 - 21:00 uur 
Donderdag  6 februari 2020   13:00 - 21:00 uur 
 
 
Eigen Standbouw 
Als u gebruik maakt van eigen standbouw zal er enkel antracietkleurige 
vloerbedekking aanwezig zijn. Als u geen gebruik wilt maken van deze 
vloerbedekking dan kunt u een eigen vloer over de tapijt tegels neerleggen.  
Indien gewenst mag u de tegels verwijderen en op een stapel naast de stand 
neerleggen. Bij eigen standbouw is altijd elektriciteit nodig voor de verlichting en 
dient er een punt te worden aangevraagd. 
 
De maximale bouwhoogte in de gehele hal is 4,5 meter. De achterwand boven de 2,5 
meter dient netjes en neutraal afgewerkt te worden middels doek of verf zodat buren 
hiervan geen hinder ondervinden. Egaal wit heeft onze voorkeur. 
 
>> Graag 13 januari 2020 de standbouwtekening ter akkoord sturen naar 
esther.kramer@easyfairs.com. 
 
 
Standhoudersbadges 
 
Vanaf januari 2020 hebben de badges geen waarde meer.  
 
LET OP:  
U dient uw standbemanning aan te melden in My Easyfairs, vanaf ongeveer 4 weken 
voorafgaand aan de beurs. De standbemanning krijgt dan een bevestiging waarmee 
ze toegang krijgen tot de beursvloer. Willen ze ook blijven eten in het restaurant? 
Uw stand is inclusief 2 dinervouchers voor 3 dagen, en deze haalt u af bij de receptie. 
Extra dinervouchers kunt u bestellen in de webshop. 
 
Mocht een personeelslid een voedselallergie hebben, laat het dan gerust weten aan 
eventservices@easyfairs.com. 
 
 
 
 

mailto:esther.kramer@easyfairs.com
https://my.easyfairs.com/
mailto:eventservices@easyfairs.com


Badge reader 
 
U kunt uw badge reader ophalen tijdens de opbouwdagen. 
 
Wat moet u doen? 

• Plaats de badgelezer op uw stand: in het gezichtsveld van uw 
bezoeker, goed bereikbaar en op de juiste hoogte om gemakkelijk 
te scannen. Advies nodig? We staan voor u klaar!  

• De batterijen van de badgelezer gaan een hele beurs mee.  
• Breng de badgelezer terug op het einde van de dag op de laatste 

beursdag.  
• Als u GoLeads, GoPlus of GoPremium heeft, ontvangt u de lijst van 

de bezoekers die de badge reader(s) op uw stand hebben gescand. U kunt die 
informatie ook opvragen via My Easyfairs. 

 
N.B. De badge reader die u huurt blijft eigendom van Poken NV. Niet 
teruggebrachte badge readers worden in rekening gebracht t.w.v. € 500. 
 
 
Bijbestellingen 
Aanvraag van (kracht)stroom en andere voorzieningen dient via u te verlopen. 
U kan dit online via My Easyfairs bestellen, bij voorkeur uiterlijk een maand 
voorafgaand aan de beurs. Tijdens de beurs kunt u bij opbouwreceptie ook nog, 
beperkt, items bestellen. Houd er rekening mee dat hier langere wachttijden kunnen 
ontstaan voordat het geleverd wordt op uw stand. 
 
Let op: De prijzen van de extra voorzieningen gaan met 30% omhoog na zaterdag 25 
januari 2020, 10 dagen voorafgaand aan de eerste beursdag. 
  
 
Heftruckservice 
Er zijn heftrucks aanwezig met een capaciteit van 2,5 ton. Deze zijn kosteloos in te 
schakelen, u kunt - en hoeft deze niet vooraf te reserveren. 
 
 
Riggen & Tuien 
Riggen en tuien zijn een mogelijkheid om aan te vragen. Easyfairs werkt samen met 
Decoriginals. Voor vragen kunt u contact met hen opnemen. 
 

 

 

 

  

https://my.easyfairs.com/#/login
https://www.decoriginals.nl/


Technische specificaties 
Download de technische specificaties 

Standhoudersregelement 
Download het standhoudersregelement 
 
Algemene voorwaarden 
Download de algemene voorwaarden 
 
 
 
 
NIEUW: EASYGO 
 

 
 
EasyGo is vanaf 2019 een onderdeel van het standaardaanbod van Easyfairs. Een 
servicepakket met een breed aanbod aan marketingtools gebaseerd op de meest 
recente ontwikkelingen binnen de digitale marketingtechnologie. 
 
EASYGO voor de exposant 
Uw online zichtbaarheid voorafgaand aan de beursdeelname wordt nu verhoogd en 
het opvolgen van leads na afloop van de beurs was nog nooit zo eenvoudig. U vult 
voorafgaand aan de beurs een online profiel met bedrijfs- en productinformatie in 
My Easyfairs. Deze informatie wordt na afloop van de beurs gedeeld met de 
bezoekers die interesse getoond hebben tijdens het event. U heeft zelf de regie over 
de informatie die gedeeld wordt. Hoe uitgebreider het profiel gevuld wordt in 
aanloop naar de beurs, hoe meer interessante informatie er gedeeld wordt met 
potentiële nieuwe relaties. Klik hier voor meer informatie. 
 
EASYGO voor de bezoeker 
Door de komst van EasyGo kunnen bezoekers de interessante stands scannen met de 
bezoekersbadge die zij bij het betreden van het event ontvangen (Smartbadge 
technologie) en na afloop van de beurs ontvangt de bezoeker alle informatie van de 
gescande stands direct in de mailbox. Klik hier voor meer informatie.  
 
 
My Easyfairs 
Na uw inschrijving als exposant van Infra Relatiedagen ontvangt u uw inloggegevens 
voor My Easyfairs.  
 

 

 

https://infrarelatiedagen.easyfairs.events/wp-content/uploads/sites/46/2019/12/Technische-faciliteiten-Evenementenhal-Hardenberg-NL.pdf
https://infrarelatiedagen.easyfairs.events/wp-content/uploads/sites/46/2019/12/Standhoudersreglement-Evenementenhal-Hardenberg2507.pdf
https://infrarelatiedagen.easyfairs.events/wp-content/uploads/sites/46/2019/12/Standhoudersreglement-Evenementenhal-Hardenberg2507.pdf
https://infrarelatiedagen.easyfairs.events/wp-content/uploads/sites/46/2019/12/Algemene-Voorwaarden-Easyfairs-Nederland-BV_NL.pdf
https://infrarelatiedagen.easyfairs.events/wp-content/uploads/sites/46/2019/12/Algemene-Voorwaarden-Easyfairs-Nederland-BV_NL.pdf
https://www.infrarelatiedagen.nl/ik-ben-exposant/easygo/
https://www.infrarelatiedagen.nl/bezoekers/smart-badge/
https://my.easyfairs.com/#/login


De voordelen van My Easyfairs zijn: 

• Uw bedrijf en producten GRATIS online promoten; 
• Gratis uw logo plaatsen; 
• Meer bekendheid door extra zichtbaarheid in de online catalogus; 
• Eenvoudig verspreiden van uw eigen persberichten en nieuws; 
• Bezoekers van de beurswebsite vinden gemakkelijk uw website; 
• Meer bezoekers naar uw eigen website; 
• Bijdrage in het verbeteren van de online vindbaarheid van uw eigen website; 
• Snel en eenvoudig uw bestellingen plaatsen; 
• Alle documenten ter voorbereiding van uw deelname op één plaats, zoals het 

deelnemershandboek. 

Bezoekers van de website kunnen via de deelnemerslijst in één oogopslag kennis 
maken met uw bedrijf. Zij klikken op uw bedrijfsnaam en vinden zo uw 
bedrijfsgegevens, producten en persberichten. Deze informatie en gegevens beheert 
u zelf via My Easyfairs. Informatie die u plaatst over uw laatste innovaties en 
producten, kunnen bezoekers teruglezen op de website onder ‘Productnieuws van 
exposanten’.  

 
Visit Connect 

Tijdens Infra Relatiedagen kunt u gebruik maken van de Visit Connect App om leads 
eenvoudig te verzamelen en op te volgen. Visit Connect is onderdeel van EasyGo*, 
het servicepakket dat in uw beursdeelname is inbegrepen. Download de app op uw 
smartphone, activeer uw licentie en u bent klaar om de bezoekersbadges te scannen 
tijdens de beurs! 

 
 
Bekijk de Visit Connect video voor een korte introductie 
  
 
 

 
Visit Connect voorbereidingen (kort voor de beurs) 

1. Download de Visit Connect app in de App Store of Google Play Store 

2. Download hier uw licentie(s) en klik op het icoontje  in de app om deze te 
activeren 

3. Vul uw contactgegevens in (om later de leads te kunnen exporteren) 

4. De app is klaar voor gebruik en u kunt via het icoontje  bezoekersbadges 
scannen. U kunt vervolgens ook nog een notitie of afbeelding aan uw lead 
toevoegen. 

 
Testen voorafgaand aan de beurs? 
Wanneer u uw licentie heeft geactiveerd, kunt u de app eenvoudig testen door de 
testbezoekersbadge te scannen. 

https://my.easyfairs.com/#/login
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DW0seFHFAaUQ&data=02%7C01%7CHilliene.Veltink%40easyfairs.com%7C4786f17874c74ec1021d08d787aeb317%7Cad58c17f1c944fb0bb6a606501347f25%7C1%7C0%7C637127056706056258&sdata=AGK%2FxX7spNHygpub%2FaDtB9nmToIf2JnZpPfRE2P8tRI%3D&reserved=0
https://apps.apple.com/nl/app/visit-connect-ges/id683142540
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.n200.visitconnect
https://visit.n200.com/#license_pdf_link#
https://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/64/Testbadge.pdf


 
Nog meer uit uw licenties halen? 
Bent u verantwoordelijk voor het juist gebruiken van de app op uw stand? In de Visit 
Connect portal vindt u nog meer functies om de app optimaal te gebruiken. Hier 
kunt u bijvoorbeeld extra vragen of categorieën toevoegen, wanneer een lead is 
gescand. Maar u kunt hier ook uw licenties aan collega's toewijzen, targets opstellen 
en het aantal gescande leads bekijken. 
 
*Servicepakket EasyGo 
Bij het GoLeads pakket krijgt u als exposant één Visit Connect licentie, bij het GoPlus 
pakket twee licenties en bij GoPremium zijn deze onbeperkt. Indien u het GoVisibility 
pakket heeft, ontvangt u geen licenties. Het kan daarom zijn dat u niets aantreft 
onder de licentielink. U kunt (voor elk pakket) extra licenties bijbestellen via de 
webshop in My Easyfairs. 
  
 

Handleidingen My Easyfairs 
Wanneer u als exposant inlogt in My Easyfairs ziet u een tijdlijn opgebouwd uit 
verschillende stappen. Wanneer u al deze stappen doorloopt en volledig vult haalt u 
het meeste rendement uit uw deelname. Per stap is een uitgebreide handleiding voor 
u opgesteld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://visit.n200.com/#link_visitconnect_invite#
https://visit.n200.com/#link_visitconnect_invite#
https://my.easyfairs.com/#/login
https://my.easyfairs.com/#/login


EVENT SERVICES  
 

Deze afdeling is er voor u! 

Easyfairs heeft de afdeling Event Services in het leven geroepen om samen met u 
mee te denken over de uitstraling van uw stand. Esther Kramer is hiervoor uw 
aanspreekpunt voor al uw vragen betreffende uw stand. 
 
Upgrade stand 
 
Upgrade stand mogelijkheden 
Wij bieden het luxe meubelen assortiment aan. Deze meubelen zijn moderner, frisser 
en geven uw stand net weer een andere uitstraling dan het standaard meubilair.  

 
 
Wenst u toch wat anders? Vertel Esther Kramer van de afdeling Event Services uw 
wensen, zij denkt graag met u mee! 
 
Extra faciliteiten 
Wij beschikken zelf over verschillende facilitaire middelen zoals water aan- en afvoer, 
krachtstroom, elektriciteitsaansluiting, internet/wifi, verlichting en hangpunten. U 
kunt deze bestellen via Event Service. 
 
Printwerk 
Printwerk maakt uw stand helemaal af!  
Uw logo groot op de achterwand met bedrukte standpanelen of een naadloze print. 
Hierdoor wordt uw stand meteen herkend. 
 
 
  

mailto:esther.kramer@easyfairs.com?subject=Infra%20Relatiedagen%202020
mailto:esther.kramer@easyfairs.com?subject=Infra%20Relatiedagen%202020
mailto:event.services@easyfairs.com?subject=Infra%20Relatiedagen%202020


Verhoogde vloeren & tapijt 
Met een andere vloer kan er een boost gegeven worden aan de uitstraling van uw 
stand. Wij beschikken over 16 verschillende kleuren tapijt en over verhoogde vloeren, 
dit geeft de stand meteen een chique uitstraling.  
 
Verder is het ook mogelijk om het gedeelte van de stand een andere kleur tapijt te 
geven. Zo springt de stand er nog meer uit!  
 
Bekijk het overzicht tapijtkleuren 
 

All in Plus stand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bent u geïnteresseerd in een All-in plus stand met truss met full color bedrukte 
banners en professionele verlichting, dan kunt u voor een gepaste offerte contact 
opnemen met eventservices@easyfairs.com. 
 

▪ Trussconstructie, 400cm hoog 
▪ Achterwand van grijze modulaire wanden, 250cm hoog. 
▪ Zichtmaat per paneel is 95cm breed x 240cm hoog. 
▪ Full color banner van 1m hoog aan alle open zijdes. 
▪ All-in Plus Breedstraler (Skipper 6), 1 spot per 7m2. 
▪ Tapijttegels antraciet 50 x 50cm. 
▪ Dagelijkse schoonmaak (stofzuigen en afnemen horizontale oppervlakten van 

huurmateriaal). 
▪ De stand staat opgebouwd voor u klaar. 

 

Overige vragen? Dan horen we het graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team Infra Relatiedagen 

https://infrarelatiedagen.easyfairs.events/wp-content/uploads/sites/46/2019/12/EVH-ALG_Overzicht-tapijttegels-16kleuren.pdf
https://infrarelatiedagen.easyfairs.events/wp-content/uploads/sites/46/2019/12/EVH-ALG_Overzicht-tapijttegels-16kleuren.pdf
mailto:eventservices@easyfairs.com?subject=Infra%20Relatiedagen%202020

