
WIST U DAT ...

1. u dankzij het Wonen-marketingmateriaal kan uitpakken met uw beursdeelname & -acties
2. u als exposant kan meesurfen op de grote Wonen-campagne in Mechelen en omstreken
3. u dankzij Wonen voor de beurs leads kan verzamelen 

VOLG ONZE MARKETINGTIPS & HAAL HET MAXIMUM UIT UW DEELNAME 

1Win € 2.500
Breng de meeste bezoekers naar de 
beurs en win een creditnota van € 2.500 
Wie meer dan 75 bezoekers naar de 
beurs brengt valt ook in de prijzen. 2Promopakket

Gebruik uw volledige promopakket:
• deel de uitnodigingskaarten uit
• plak de wagen-/ etalagestickers
• hang de affiches op

3Nodig uw 
contacten uit

Plaats uw persoonlijke ticketlink 
in uw e-mailhandtekening en op 
uw social media en website. Volg 
de registraties op My Easyfairs. 4Verzamel leads

Plaats een contactformulier op uw 
website en stuur de gratis en onbeperkt 
te gebruiken ticketlink naar alle 
geregistreerden. 

MARKETINGTIPS



1Gebruik beelden
Laat uw bericht op sociale media 
eruit springen door foto’s en video’s 
te gebruiken. Die content heeft een 
groter bereik.

2Wees interactief
Reageer op vragen, opmerkingen 
en andere acties, ook als ze negatief 
zijn.

3Tag @wonen
Deel de voorbereidingen en de beurssfeer 
met uw volgers. Tag @wonen en gebruik 
de hashtag #bouwreno. Zo kunnen 
wij het delen op onze kanalen.

4Maak een planning
Plan vooraf al enkele posts in, zo kan u 
tijdens de beurs focussen op andere 
zaken.

5 TIPS VOOR SOCIAL MEDIA

5Deel onze kant-
en-klare post

We maken het u graag gemakkelijk. Daarom 
hebben we voor u een post gemaakt met 
uw logo, standnaam en -nummer. Die kant-
en-klare post ontvangt u via mail.



Voor de beurs
• Wij nemen (opnieuw) deel aan Wonen van 28 t.e.m. 30 januari en 3 t.e.m. 

5 februari in de Nekkerhal Mechelen. Download je gratis ticket en kom ons 
bezoeken op stand XX in hal XX � (plaats hier uw ticketlink)! #wonen

• Nog 1 week tot Wonen van start gaat. Jij komt toch ook? Download alvast je gratis 
ticket � (plaats hier uw ticketlink). #wonen

• De opbouw van onze stand op Wonen is begonnen. Nog even geduld voor het 
eindresultaat! #wonen <foto van de opbouw>

Tijdens de beurs

• Wonen is van start gegaan! Iedereen is van harte welkom op onze stand XX tot 
18u. Download je gratis ticket � (plaats hier uw ticketlink). #wonen <foto> 

• Wonen is vandaag extra lang open. We staan tot 22u paraat om jouw 
woondromen te realiseren. Download je gratis ticket � (plaats hier uw ticketlink). 
#wonen

• Heb je vragen over …? Breng een bezoek aan onze stand XX op Wonen. We 
helpen je graag verder! Download je gratis ticket � (plaats hier uw ticketlink). 
#wonen 
 

Na de beurs

• Wonen zit erop! Bedankt aan iedereen die is langekomen! Blijf op de hoogte van 
onze nieuwste producten/diensten via onze website/nieuwsbrief. #wonen <foto> 

ENKELE VOORBEELDEN

DOWNLOAD HET MARKETINGMATERIAAL   
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