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Profiel vullen op My Easyfairs 
My Easyfairs is het online platform van Easyfairs. De meeste informatie voor Aqua Nederland Digitaal worden geïmporteerd uit My Easyfairs. 

Hiervoor hoeft u alleen zelf te controleren of deze informatie klopt.  

Dit doet u als volgt:  

1. Login op My Easyfairs. 

 

 
2. Klik op Aqua Nederland GO 2021 Beheer stand om uw bedrijfsinformatie in te vullen. Deze informatie wordt direct in uw profiel aangepast op 

www.aquanederland.nl en zal geïmporteerd worden voor Aqua Nederland Digitaal.  

 
Via deze link vindt u de uitleg over het aanvullen van uw profiel.  

https://www.myeasyfairs.com/
http://www.aquanederland.nl/
https://www.aquanederland.nl/wp-content/uploads/sites/69/2020/02/Beheer-uw-online-profiel-in-My-Easyfairs-HANDLEIDING.pdf
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Standpersoneel toevoegen voor Aqua Nederland Digitaal 
Tijdens Aqua Nederland Digitaal kan uw standpersoneel in uw digitale stand zichtbaar te maken.  

In eerste instantie wordt de contactpersoon die aan het My Easyfairs account gekoppeld staat toegevoegd aan de online omgeving van Let’s Get 

Digital platform. Wanneer u andere personen ook toegang wilt geven tot Aqua Nederland Digitaal kunt u deze via My Easyfairs toevoegen. De deadline 

voor het aanvullen van uw standpersoneel voor Aqua Nederland Digitaal is 1 juli 12.00 uur.  

1. Login op My Easyfairs. 

2. Vervolgens klikt u in de menu balk op gebruikers beheren en vult u het e-mailadres in van de persoon die u toegang wilt geven. Deze ontvangt 

automatisch een e-mail (vanuit myef@global.easyfairs.com) om inlog gegevens aan te maken. Let op! Open de link uit de e-mail in Chrome of 

Firefox.    

https://www.myeasyfairs.com/
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Let op! Wanneer er in My Easyfairs meerdere contactpersonen staan omdat u aan meerdere beurzen van Easyfairs deelneemt dan worden al deze 

personen ook zichtbaar in Aqua Nederland Digitaal. De standbemanning die daadwerkelijk online is tijdens het event krijgen een groen bolletje naast 

zijn of haar naam. U kunt er ook voor kiezen personeel uit Gebruiker’s beheren (in My Easyfairs) te verwijderen. Hierdoor heeft deze persoon ook geen 

toegang meer tot My Easyfairs tot hij/zij weer toegevoegd wordt via bovenstaande stappen.  

Bezoekers uitnodigen 
Succes maken we samen en daar hebben we bezoekers voor nodig. Wij hebben, zoals eerder in de communicatie al gemeld is, de ingeschreven 

bezoekers voor Aqua Nederland Vakbeurs in maart 2020 uitgenodigd. Aqua Nederland Digitaal is het ideale moment om uw eigen relaties te 

ontmoeten. Nodig ze daarom ook zelf uit.  

U heeft per e-mail uw persoonlijke code ontvangen om bezoekers uit te nodigen. Plaats deze link achter of bij uw uitnodiging. Daarnaast hebben we 

een aantal standaard materialen voor u klaar staan die u direct op uw website, social media of in uw e-mail kunt gebruiken. Deze materialen zijn terug 

te vinden in My Easyfairs.   

In de toolbox vindt u o.a. een digitale kaart om bezoekers uit te nodigen.  

 

  

https://www.myeasyfairs.com/
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Inloggen op de virtuele omgeving 

Let’s get digital platform - website 
De contactpersonen die in My Easyfairs zijn aangemeld ontvangen op 29 juni inloggegevens voor de online omgeving van Let’s Get Digital platform. 

Om toegang te krijgen tot de desktop versie van Aqua Nederland Digitaal dient u de bijbehorende app te downloaden. In de volgende stap van deze 

handleiding leest u waar u dit kunt doen.  

U meldt zich dus NIET aan via de bezoekersregistratie op de website van Aqua Nederland.  

Aqua Nederland Digitaal App 
Om als exposant toegang te krijgen tot Aqua Nederland Digitaal dient u de app te downloaden. In de e-mail die u ontvangt als standpersoneel van 

Aqua Nederland Digitaal op 29 juni staat een directe link naar deze app. In deze e-mail staan ook uw inloggegevens, bewaar deze dus goed.  

Vanaf 29 juni is de app te downloaden in de App Store of Google Play.  

De app is een verlengde van het online event. Hier vindt u o.a. het programma, kunt u connecties maken met bezoekers en na afloop van het 

evenement heeft u de app ook nodig om uw contacten te exporteren (AVG-proof) die u heeft gemaakt tijdens Aqua Nederland Digitaal. 

 

Bedrijfsprofiel uitbreiden via Aqua Nederland Digitaal 
Automatisch is het bedrijfsprofiel vanuit My Easyfairs toegevoegd, hier hoeft u verder niks voor te doen. Ook hebben wij voor u de link geplaatst 

richting uw bedrijfsprofiel op www.aquanederland.nl. Deze link zit achter de button brochure downloaden. In principe staat uw digitale stand 

helemaal voor u klaar. Wilt u toch nog extra informatie toevoegen zoals bijvoorbeeld een Youtube filmpje. Dat kan! 

Voeg een video toe aan uw digitale stand 
Vanaf 29 juni heeft u toegang tot de online omgeving van Aqua Nederland Digitaal. Via de online omgeving is het mogelijk om op uw virtuele stand 

nog te finaliseren, dit is echter niet verplicht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een live video of een Youtube filmpje aan uw digitale stand toe te 

voegen. Dit doet u eenvoudig met de volgende stappen. 

http://www.aquanederland.nl/
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1. Klik op Edit en vul het profiel aan.  

 

Voor extra informatie klik hier. 

 

Tijdens Aqua Nederland Digitaal 
Tijdens het evenement heeft u als exposant uw eigen virtuele stand. Deze is gevuld met informatie uit My Easyfairs en eventueel nog aangevuld via 

het online platform van Aqua Nederland Digitaal. Op verschillende manier kunt u contact leggen met (potentiële) relaties. 

Afspraak plannen voor een 1-op-1 gesprek 
Voordat twee mensen hun 1-op-1 afspraak kunnen plannen, moeten ze eerst verbinding maken door op de ster in de rechterbovenhoek van een 

personenprofiel te klikken. Nadat het verbindingsverzoek door de andere persoon is geaccepteerd, is het mogelijk om een afspraak in te plannen. 

Tabellen voor tijdsloten zijn door de organisator van het evenement opgesteld.  

 

https://eventinsight-consultants.gitbook.io/let-s-get-digital/features/companies#in-the-virtual-environment
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Chatten 
Het is mogelijk op verschillende manieren te chatten met bezoekers.  

- Via de algemene chat in de lobby (dit kan iedereen lezen) 

- Via de algemene chat op de digitale stand (dit kan iedereen lezen) 

Liever privé een gesprek voeren, gebruik dan:  

- De 1-op-1 chat 

- Het 1-op-1 video bellen  

Lees hier hoe u een 1-op-1 gesprek kunt starten. 

Netwerk carrousel 
Op een aantal vaste tijden tijdens Aqua Nederland Digitaal is het mogelijk deel te nemen aan de netwerk carrousel. Hiermee wordt u gekoppeld aan 

een bezoeker waarmee u een kort gesprek kunt voeren. Deze carrousels worden opgedeeld in thema’s. Deelnemen is eenvoudig, zie hier hoe. 

 

Download leads 
Wanneer u een connectie heeft gemaakt met een bezoeker of wanneer de bezoeker uw brochure (link naar uw bedrijfsprofiel) heeft gedownload is dit 

een mogelijke lead voor u. Na afloop van Aqua Nederland Digitaal is het mogelijk deze visitekaartjes te downloaden in een excel. Dit doet u via de app:  

1. Open de app. 

2. Open het navigatiemenu (door naar links te vegen of er op '' te klikken). 

3. Tik op 'Mijn contacten'. 

Daarnaast ontvangt u per e-mail de leads van de bezoekers die hebben geklikt op de digitale brochure die naar uw bedrijfsprofiel gaat op 

www.aquanederland.nl 

https://eventinsight-consultants.gitbook.io/let-s-get-digital/features/networking-possibilities/connecting#in-the-virtual-environment
https://eventinsight-consultants.gitbook.io/let-s-get-digital/features/untitled-1#in-the-virtual-environment
https://eventinsight-consultants.gitbook.io/let-s-get-digital/features/programme/network-carrousel#in-the-virtual-environment
http://www.aquanederland.nl/

