
FAQ : Exposanten Aqua Nederland Digitaal 

 

Stand 
Hoe richt ik mijn virtuele stand in? 

In het virtuele event is uw stand uw profiel. U kunt uw profiel invullen in My Easyfairs. Deze zal ook 

zichtbaar zijn op de Aqua Nederland website. De informatie van edities Aqua Nederland 2021 & Aqua 

Nederland 2021 – RioleringsVakdagen worden gebruikt voor Aqua Nederland Digitaal. 

 

Hoe meld ik stand personeel aan? 

In My Easyfairs voegt u uw standbemanning toe als user. Voor de fysieke beurs meldt u uw collega’s 
aan kopje ‘beheer standpersoneel’. Voor deze virtuele vakbeurs werkt het dus iets anders. Uw 
collega’s dienen een ‘admin account’ te krijgen van My Easyfairs. Bij gebruikers beheer kunt u het 
email adres van het standpersoneel invullen. Alle admin gebruikers worden daarna automatisch als 
stand bemanning gekoppeld aan de virtuele stand. 
 

Welke informatie van My Easyfairs wordt overgenomen op de virtuele stand? 

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. Uw digitale stand staat helemaal voor u klaar. 

 

Kan ik mijn stand ook vooraf finetunen?  

Het bedrijfsprofiel van My Easyfairs zal gesynchroniseerd worden met het platform Let’s Get Digital.  
Doordat u alle informatie in My Easyfairs toevoegt, is de meeste voorbereiding al vooraf te doen. 
 
Vanaf 29 juni ontvangt u inloggegevens voor Let’s Get Digital en kunt u de app downloaden. 
De laatste puntjes op de i kunt u op 2 juli in de ochtend toevoegen in uw virtuele stand.  
 
 
Dient de link die ik moet invoeren te verwijzen naar een live video verbinding of naar een 

bestaande video? 

De link moet een YouTube link zijn. Dit kan zowel een bestaande video als livestream zijn. Wanneer u 

via een eigen YouTube kanaal een livestream wilt hosten, dient u dit zelf te organiseren.  

 

Hoe nodig ik mijn relaties uit voor een bezoek aan Aqua Nederland Digitaal? 

Op woensdag 24-6 heeft u per e-mail uw persoonlijke code en registratielink ontvangen om 

bezoekers uit te nodigen. Plaats deze link achter of bij de uitnodiging. Voor Aqua Nederland Digitaal 

vindt u uw registratielink dus NIET in My Easyfairs.  

http://www.aquanederland.nl/


Deelname 
Is het exposeren gratis of kost dit geld? 

Deelname is gratis. Daarnaast bieden wij 3 pakketten aan voor extra zichtbaarheid. Hier zitten wel 

kosten aan verboden.  

 

Ik ben op 2 juli niet in de gelegenheid om als exposant deel te nemen. Wat zijn mijn opties? 

We snappen dat de korte termijn soms onmogelijkheden met zich meegeeft. Als exposant hoeft u 

niet live aanwezig te zijn. De chat vragen zullen naar de beheerder gestuurd worden. Bezoekers die 

op meer info drukken (Digitale Brochure) zullen achteraf bekend worden gemaakt via een mail. U 

verzamelt dus ook contacten wanneer u niet aanwezig bent. 

 

Is het vooraf bekend hoeveel exposanten mee gaan doen? 

Alle exposanten mogen meedoen. Actie is reactie. We hopen dat 100 van de 300 actief mee zullen 

doen.  

 
Is er een maximaal aantal mensen die tegelijkertijd mijn stand kunnen bezoeken? 

Er zit geen maximum aan het aantal mensen dat op de stand aanwezig is. het standpersoneel kan 

met meerdere bezoekers tegelijkertijd chatten.  

 

Is er een minimaal aantal standpersoneel die beschikbaar moet zijn? 

Theoretisch gezien is 1 persoon per stand voldoende. De keuze is aan de exposant. Let er wel op dat 

er vaak 1 op 1 gesprekken aangemaakt worden. Hierdoor bestaat de kans dat de stand tijdelijk 

onbemand is. De algemene chat loopt ondertussen wel gewoon door.  

 

Ik wil het evenement bezoeken maar niet zichtbaar zijn als stand personeel, hoe meld ik me aan? 

U dient dan net als aanwezig standpersoneel een admin account in My Easyfairs te hebben. mail 

vervolgens welke naam niet op de stand zichtbaar moet zijn naar: info-

aquanederland@easyfairs.com. Dan verwijderen wij deze persoon als zichtbaar stand personeel. 

 

Klant-contact 
Is het ook mogelijk mijn klanten visueel te spreken? 

Het virtuele event biedt de mogelijkheid om (potentiele) klanten via een video-gesprek te spreken. 

Dit kan aangevraagd worden door de bezoeker of door u.  

 

Bestaat er naast de algemene chat op mijn stand ook de mogelijkheid om mijn (potentiele) klanten 

privé te spreken?  

mailto:info-aquanederland@easyfairs.com
mailto:info-aquanederland@easyfairs.com


Dit is mogelijk door een persoonlijke chat aan te vragen bij uw (potentiele) klant. Andersom kan de 

bezoeker ook u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.  

 

Extra zichtbaarheid 
 

Wat zijn de 3 pakketten voor extra zichtbaarheid? 

Hieronder vind u de 3 pakketten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther 

Rodenburg via esther.rodenburg@easyfairs.com. 

1. Vriend Virtuele Vakbeurs 

a. Maximale zichtbaarheid van uw bedrijf 

b. Exclusief voor maximaal 3 exposanten 

c. Logo in registratieportal 

d. Logo in email naar bezoekers 

e. Logo op banner in de business lounge 

f. Logo op webpagina Aqua Nederland Digitaal 

g. Investering €1950,- 

2. Branded Contacnt Partner 

a. Exclusief voor 5 exposanten 

b. Commerciële sprekerstijd 15-20 min 

c. Logo zichtbaar op overzicht sprekerssessies 

d. Wordt vooraf opgenomen of live gepresenteerd 

e. Investering: €750,- per sessie 

3. Productdemonstratie 

a. Maximaal 50 exposanten 

b. Terug te vinden in map “productdemo’s” op homepagina 

c. Investering: EasyGoPlus pakket. Meerprijs t.o.v. EasyGoLeads €300,- 

d. Naast productdemonstraties bidet het EasyGoPlus pakket op Aqua Nederland 

Digitaal extra zichtbaarheid in aanloop naar en tijdens Aqua Nederland 2021 

 

 


