
EasyGo is een dienstenpakket gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen binnen de digitale marketingtechnologie.  
Het maakt deel uit van het standaardaanbod van Easyfairs maar u kiest uit vier pakketten datgene dat het best bij uw doelstellingen past.

Boost uw bereik, zichtbaarheid en ROI

Promoot uw 
bedrijfsprofiel.

VAL HET HELE JAAR DOOR OP 

Publiceer uw bedrijfsprofiel online 
(omschrijving, producten, nieuws & jobs)

Vraag om opgenomen te worden in de 
Innovatiegalerij

BOOST UW LEADS
 
Verzamel en kwalificeer leads zonder 
moeite 

Krijg een melding via sms wanneer uw 
gasten inchecken 

GEEF UW MERK DE BESTE  
ONLINE ZICHTBAARHEID

Publiceer uw logo in de exposantenlijst

VAL OP,  ZOWEL ONLINE ALS TER 
PLAATSE

Trek de aandacht wanneer bezoekers zich 
online registreren 

Maximaliseer uw zichtbaarheid op het 
evenement

VAL HET HELE JAAR DOOR OP 

Publiceer uw bedrijfsprofiel online 
(omschrijving, producten, nieuws & jobs)

Vraag om opgenomen te worden in de 
Innovatiegalerij

 
BOOST UW LEADS

 
Verzamel en kwalificeer leads zonder 
moeite 

Krijg een melding via sms wanneer uw 
gasten inchecken 

GEEF UW MERK DE BESTE  
ONLINE ZICHTBAARHEID

Publiceer uw logo in de exposantenlijst

Genereer zo veel mogelijk leads 
en zet uw merk in de kijker, 
zowel online als ter plaatse.

Genereer zo veel mogelijk 
leads en verbeter uw online 

zichtbaarheid.

Genereer zo veel mogelijk 
leads en verdiep uw 

klantenrelaties.

VOOR MEER INFORMATIE, CONTACTEER UW HORECA EXPO SALES.

by EASYFAIRS

3 LICENCES * UNILIMITED LICENCES

€ 700 € 1.000 € 1.400 € 3.000
VAL HET HELE JAAR DOOR OP 

Publiceer uw bedrijfsprofiel online 
(omschrijving, producten, nieuws & jobs)

Vraag om opgenomen te worden in de 
Innovatiegalerij

BOOST UW LEADS
 
Verzamel en kwalificeer leads zonder 
moeite 

Krijg een melding via sms wanneer uw 
gasten inchecken 

VAL HET HELE JAAR DOOR OP 

Publiceer uw bedrijfsprofiel online 
(omschrijving, producten, nieuws & jobs)

Vraag om opgenomen te worden in de 
Innovatiegalerij

 
MAX.

5 EXP.

U vindt een uitgebreide toelichting bij deze pakketten op de achterzijde van deze fiche.

* U kunt bijkomende licenties bestellen aan het tarief van € 150/extra licentie. 
Heeft u interesse in extra visibiliteit op de beurs? Contacteer ons om de verschillende mogelijkheden te bekijken. 

5 LICENCES *5 LICENCES *



BOOST UW LEADS
Verzamel en kwalificeer leads zonder moeite

Verzamel de gegevens van uw bezoekers door hun badge in een handomdraai te scannen met 
de Visit Connect-app op uw smartphone. U kunt ook notities toevoegen, bijvoorbeeld om de 
echte hot leads in te delen. De follow-up na een evenement was nog nooit zo gemakkelijk.

Krijg een melding via sms wanneer uw gasten inchecken 

Zodra de bezoekers die u hebt uitgenodigd op het evenement aankomen, ontvangt u een 
realtime sms-notificatie. Zo staat u klaar om belangrijke prospecten en bezoekers te 
begroeten – iets wat ze ongetwijfeld zullen waarderen!

GEEF UW MERK DE BESTE ONLINE ZICHTBAARHEID
Publiceer uw logo in de exposantenlijst

Vergroot de zichtbaarheid van uw merk precies daar waar het de meeste aandacht zal krijgen. 
Uw logo verschijnt in de exposantenlijst van de online catalogus.

VAL OP, ZOWEL ONLINE ALS TER PLAATSE
 
Trek de aandacht wanneer bezoekers zich online registeren 

Maak meteen een krachtige visuele indruk! De bezoekers die zich online registreren, zien 
uw logo op het toegangsticket dat ze via e-mail ontvangen. Deze exclusieve mogelijkheid is 
beschikbaar voor maximum 5 exposanten.

Maximaliseer uw zichtbaarheid op het evenement

Word gezien daar waar het ertoe doet. Uw logo wordt weergegeven op 2 leschermen in de 
foyer van hal 1. Deze exclusieve aanbieding is beschikbaar voor maximum 5 exposanten.

VAL HET HELE JAAR DOOR OP  

Publiceer uw bedrijfsprofiel online (omschrijving, producten, nieuws & jobs)

Met My Easyfairs beheert u eenvoudig uw bedrijfsprofiel en productaanbod voor de online 
catalogus van het evenement:
• Creëer een profiel om mensen te informeren over uw aanbod en zorg dat ze gemakkelijk 

contact met u kunnen opnemen via weblinks en links naar social media, alsook via een 
speciaal contactformulier. 

• Er staat geen beperking op hoeveel productinformatie u publiceert en in welk formaat 
(tekst, afbeeldingen, video’s, links).

• Houd uw profiel actueel met productupdates en persberichten. Die worden ook gepubliceerd 
op de nieuwspagina van het evenement.

• Trek toptalenten uit uw sector aan door vacatures bij uw bedrijf in de kijker te zetten. 

Vraag om opgenomen te worden in de Innovatiegalerij

Profileer uzelf als een innoverende onderneming! Dien via My Easyfairs uw vraag in om dat één 
baanbrekend product op te nemen in de Innovatiegalerij (moet goedgekeurd worden door de 
Innovations Jury).


