
 

 

 

 

 

 

ZO ORGANISEER JE EEN GEWELDIG EVENT!  

 

In de stand 

 

Zorg dat de waterkannen op tijd worden aangevuld.  Als de tank vacuüm trekt, draai dan de dop los.  

 

Probeer de Hand Spa’s bezet te houden. Als een collega  de Spa verlaat, komt daar meteen iemand 

voor in de plaats terug. Als je bij de Hand Spa staat verwijs je na de demo door naar je collega’s in 

de stand voor verdere uitleg over de producten.  

 

Wanneer er een rij staat bij de kassa, blijven de Hand Spa’s desondanks bemand. 

 

Probeer je "onzichtbaar" te maken in de stand, zodat klanten er makkelijk door kunnen en rustig 

kunnen kijken. 

 

Sta altijd met je gezicht naar de klant (en niet met je rug). Zo voelen klanten zich welkom in de 

stand.  

 

Wees gericht op je klanten, hoe gezellig het ook is met medestandhouders en collega’s. 

 

Let goed op diefstal. Helaas komt dat bij grote drukte nog wel eens voor. 

 

Geef elke klant een flyer mee na het wassen van de handen. Vaak bedenken mensen als ze thuis 

zijn pas dat het eigenlijk wel heel lekker was en goed werkt. Dan is het fijn  dat ze jouw gegevens 

hebben! 

 

Blijf altijd vriendelijk en haal concurrenten niet naar beneden. Benadruk alleen de unieke 

eigenschappen van de biologische, 100% natuurzuivere producten van Botanical Beauty. 

 

Praktisch 

 

Draag lichte kleding, liefst wit, lichtgrijs of beige zodat je als het ware wegvalt  tegen de stand. Draag 

geen opvallende sieraden en houd je make up en nagels neutraal. Let goed op schone, verzorgde 

nagels en handen. Ga voor een natuurlijke voorkomen en kies iets waar je je lekker in voelt.  

 

Zorg ervoor dat alle medewerkers een badge dragen en dus als medewerker herkenbaar zijn.  

 

Probeer zo min mogelijk spullen en tassen  mee te nemen. Is er een garderobe, maak daar dan 

gebruik van. Daarmee houd je de stand zo opgeruimd en rustig mogelijk. 

 

Zorg ervoor dat er geen gekleurde drankjes, bekers, waterflesjes zichtbaar zijn in de stand. Zet 

water flesjes uit beeld want dit leidt af van de producten in de stand. 



 

 

 

 

 

Lees op een rustig moment van tevoren alle productinformatie door zodat je goed beslagen ten ijs 

komt. 

 

Zorg voor voldoende eten en drinken voor jezelf voor de hele dag. 

 

Laatste dag en afbouw 

 

Begin aan het einde van de laatste middag ‘onzichtbaar’ met de voorbereidingen van de afbouw: 

wasbakken schoon maken, water weggooien, bloemen bij elkaar zetten, flyers in dozen ordenen, 

handdoekjes inpakken, afval verzamelen, servies terugbrengen, geld onopvallend in zakjes stoppen, 

als ALLER laatste, als alle klanten weg zijn, de dozen erbij pakken.  

 

Na het event 

 

Bedenk voorafgaand aan het event een actie die je kunt koppelen aan e-mailadressen. Zo kun je 

zorgen voor een goede follow up. Laat bijvoorbeeld weten dat je een Botanical Beauty pakket 

verloot onder iedereen die zijn e-mailadres op een lijst heeft achtergelaten. 

 

Bel mensen binnen twee weken na en vraag of ze een afspraak willen maken en of ze gebruik willen 

maken van bij voorbeeld de kortingsbon die je hebt uitgedeeld. Of stuur een nieuwsbrief. 

 

Verzamel adressen en telefoonnummers. Je kunt een Botanical Beauty pakketje verloten onder 

mensen die hun e-mailadres hebben ingevuld. Of je kunt klanten die hun e-mailadres invullen een 

bonnetje met een nummer geven (deze koop je in tweevoud bij de kantoorboekhandel) en ze laten 

weten dat je de namen van de mensen die gewonnen hebben op je site of op je facebook pagina 

zet. Zo heb  je twee vliegen in één klap: je hebt het adres van de klant én hij of zij komt terug op 

jouw site of facebook pagina. 

 

Stuur je klanten een mail met een bedankje voor hun bezoek en een eventuele kortingsaanbieding, 

zoals een gratis Hand Spa Behandeling in je salon. 


