
Succesvolle beursentree in Duitsland!!! 

 

U staat met uw bedrijf op een Duitse beurs? Haal hier het meeste rendement uit! 
 

U wilt concreet: 

- Zo veel mogelijk bezoekers op uw bedrijf en uw producten/diensten attent maken 

  en enthousiasmeren, dus zo veel mogelijk klanten werven. 

- “Oude” klanten op nieuwe ontwikkelingen binnen uw bedrijf wijzen. 

- Netwerken met oude en nieuwe relaties. 

 

Kortom: U wilt zich zo goed mogelijk op de Duitse markt profileren! 
 

Maar voldoet u wel aan de voorwaarden? 

- Heeft u een actie/strategie bedacht om bezoekers naar uw stand te trekken resp. met  

      aandacht naar het verhaal van uw medewerkers te doen luisteren? 

- Heeft u van tevoren uitgezocht, met wie u graag in contact zou willen komen en wie 

u rechtsstreeks zou kunnen uitnodigen uw stand te bezoeken? (Misschien staat dit 

bedrijf zelf wel op die beurs – Maak goed gebruik van de ruimte en het 

“Gemeinschaftsgefühl” die dit gedeelte standhouderschap biedt!) 

- Is er Duitstalig materiaal beschikbaar dat ook qua inhoud en opmaak aangepast is aan 

de Duitse markt? 

 

Duitse (beurs) taal op peil? 
Zijn uw medewerkers wel in staat om de aandacht van Duitse bezoekers te trekken en een 

goed gesprek aan te gaan? En kennen ze de sleutelwoorden, waarmee ze uw bedrijf en 

aanbod in een goed daglicht kunnen zetten? 

 

Een goed begin is het halve werk 
Gezien het de grote hoeveelheid standhouders op de meeste Duitse beurzen en het feit dat 

bezoekers weinig tijd en geduld hebben te luisteren, is een goede voorbereiding in het Duits 

geen overbodige luxe maar een essentiёle voorwaarde om de investering terug te verdienen en 

een positieve (blijvende) indruk achter te laten. 

 

Laat u op onze workshop klaarstomen voor een succesvolle beurspresentatie! 
 

Doelgroep: Deze workshop is bestemd voor standhouders en standmedewerkers die over een 

basiskennis Duits beschikken. 

 

Doelstelling: U leert tijdens deze workshop: 

- de juiste woorden en manieren om Duitse beursbezoekers 

   keurig aan te spreken. 

- een interactief gesprek aan te knopen en uw gesprekspartner een goed  

  gevoel te geven, zodat hij/ze open en attent naar uw verhaal gaat luisteren. 

- uw bedrijf/product “to the point” presenteren. 

 

Duits – Nederlandse cultuurverschillen komen uiteraard eveneens aan bod. 
 

U kunt deze workshop voor uw bedrijf o.m. als inhousetraining boeken. Het is dan een op 

maat gemaakte cursus. 

 



Beurspresentatie bijv. op de Hannovermesse van 19 tot 23 april 2010, of  op de 

Frankfurter Messe op 11 tot 16 april? 
 

Geef u dan op voor onze ééndaagse workshop in Utrecht op 11 maart 2010! 
 

Donderdag, 11 maart 2010, van 10.00 – 17.00 uur (incl. lunchpauze) 

Plaats: Utrecht  

 

Kosten: 275,00 €  

 
Inclusief: 

- Voorbereiding en verzorging training. 

- Lesmateriaal 

- Lunch, koffie en thee, frisdrank etc. 

- Deelnamecertificaat 

 

Geeft u zo snel mogelijk op. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
 

Beursstrategie/actie individueel bespreken? 
U wilt uw beursstrategie individueel bespreken? Hiervoor kunt u het beste een afspraak met 

ons maken. We kunnen u ook via Skype adviseren. Hiervoor hoeft u niet eens uw bureau  te 

verlaten.  

 

Duitse taal via Skype of inhouse 
U bent niet in de gelegenheid op onze workshop te komen, maar u zou toch graag  

uw Duitse presentatie- en gespreksvaardigheden willen trainen, voordat u naar de 

beurs toegaat? 

Dat kan op twee manieren: 

Groepstraining op maat 
We verzorgen een inhousetraining op maat voor u en uw medewerkers op uw bedrijf, 

of bijv. een dag vóór de beurs in Oldenburg of Hannover. 

 

Individueel/kleine groep via Skype 
U wilt het individueel trainen, of slechts met een of twee medewerkers en u wilt hiervoor 

liever niet reizen? Dat kan via Skype. U dient hiervoor slechts over een goede 

internetverbinding en een cameraatje en microfoon te beschikken. Skype kunt u gratis 

downloaden, bellen via Skype is gratis. 

 

Duitse trainer: Onze trainingen worden verzorgd door een Duitse trainer die ook de 

Nederlandse taal beheerst. 
 

Bel ons gerust op voor meer informatie of stuur een e-mail. 

 

 


