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We stand for: The Promise

Meetbare bezoekersdata
Speciaal voor het Event hebben we een eigen CRM systeem ontwik-
keld. Daarin kunnen wij de data van de bezoeker met u  
delen: zowel vooraf, tussentijds als na het Event. Daarnaast kunt 
u zelf tijdens het Event de bezoekersbadge uitlezen en uw  
gespreksverslag doorsturen naar onze account managers. 

You’re in control: Pre-event
Begin 2020 komt er een pre-event. Tijdens dit event kunt u onze  
accountmanagers inspireren en informeren over wat u gaat doen 
op het Event.

Hands on: Truck- en trailercombinatie
We hebben andere ruimtes gekozen om plaats te bieden aan twee 
truck- en trailercombinaties. Zo hebben we op de Event vloer een 
plek om te sleutelen, demonstraties te geven, accessoires op te  
bouwen etc.

Doelgericht te werk gaan: Segmentatie
Alle mailingen en marketing activiteiten zullen gesegmenteerd 
worden op bedrijfstype en functie van de ontvanger zodat de juiste 
boodschap bij de juiste persoon terechtkomt. Ook deelname aan 
tours met pitchstops zal op segmentatiebasis plaatsvinden.

22 & 23 april
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We hebben naar u geluisterd en het volgende gedaan:



Dankzij jullie input en die van ruim 
1400 klanten hebben we een  

Transport Event ontworpen dat alle 
stakeholders veel te bieden heeft.  
Ondanks dat we allemaal verschil- 

lende bedrijven zijn, staan wij samen 
voor één wereld: De transportwereld!

Together 
we stand
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You’re in control: Pre-event
Begin 2020 komt er een pre-event. Tijdens dit event 
kunt u onze accountmanagers inspireren en informeren 
over wat u gaat doen op het Event. Zo hebben onze  
accountmanagers de juiste input om jullie boodschap 
bij de klant te krijgen.

Ook voor de marketeers is deze dag van belang zodat 
we weten waarin we elkaar kunnen versterken in het  
uitnodigingstraject.

Op deze dag zullen we ook het uitnodigingstraject en 
het Event marketing- en communicatieplan verder  
toelichten.

Meer informatie over deze dag volgt zo snel mogelijk.
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Tours met pitchstops 
De tour met pitchstops is een rondleiding van ongeveer 
45 minuten, begeleid door Bulthuis. Tijdens deze tour 
kunt u een pitch van 5-10 minuten geven aan de juiste 
doelgroep. Middels segmentatie weet u bijvoorbeeld of 
u een technische pitch gaat houden of juist een pitch 
gericht op inkopers. 

Meet and greet 
We vragen bezoekers bij de aanvraag van een ticket  
welke bedrijven ze graag willen ontmoeten tijdens het  
Event. Deze data zullen we met u delen voor het maken 
van een meet and greet.

Data 
Bezoekers die deelnemen aan een tour worden van te-
voren geregistreerd via de barcode op de badge zodat 
we de bezoekersinformatie vastleggen. Deze informatie 
delen we later met u zodat u weet voor wie u een pitch 
heeft gehouden.
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Hands on: Workshops
Uit alle klantgesprekken is gebleken dat er behoefte is 
aan hands-on workshops tijdens het event. Voornamelijk 
product- en technisch gerichte workshops waarvan men 
nadien een certificaat ontvangt. Het zorgdragen voor de 
juiste inhoud van de workshops zal bijdragen aan hogere 
bezoekersaantallen. 

Kennis bijtanken
In de Copraloods (zie pagina 18) staat een pompstation 
/ kiosk die aan beide kanten gebruikt kan worden voor 
workshops. We houden de workshops op de Event vloer 
om het laagdrempelig en toegankelijk te houden. We 
gebruiken hiervoor “silent disco” setjes: bezoekers krijgen 
een koptelefoon zodat de spreker zich zonder verster- 
kers verstaanbaar kan maken.

Data en certificaat
Als de bezoeker wil deelnemen, scannen we de badge 
zodat we de bezoekersinformatie registereren. Deze in-
formatie delen we met u zodat u weet wie er aan uw 
workshop heeft deelgenomen. Deelnemers ontvangen 
na afloop een certificaat van deelname via Bulthuis.
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Gezamenlijk CRM
Tijdens de exposantendag werd aangegeven dat er 
meer behoefte is aan het delen van bezoekersdata. 
Daarom hebben we een CRM systeem laten  
ontwikkelen voor de volgende registratiemomenten:

Voor het Event 
Op basis van onze gesegmenteerde klantgegevens 
sturen we gerichte e-mails voorafgaand aan het event. 
We kunnen segmenteren op type bedrijf en functie van 
reeds geregistreerde bezoekers. 
Onze accountmanagers zien in één oogopslag hoeveel 
tickets er bij hun klanten zijn aangevraagd en kunnen 
daar op sturen.

Tijdens het Event
Tijdens het Event event dragen bezoekers een badge 
met daarop de volgende informatie:

- bedrijfsnaam en bezoekersnaam met functie
- QR code
- segmentatiecode
- barcode (zie kopje “na het Event”)
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QR code 
Met één scan alle informatie in uw bezit 
Als u met uw smartphone bent ingelogd in het CRM sys-
teem, kunt u de QR code op de badge scannen om een 
gespreksverslag in te voeren (u kunt dit ook inspreken 
als uw telefoon het ondersteunt). Klantinformatie zoals 
bedrijfsnaam, soort bedrijf, naam en functie van de  
contactpersoon en e-mailadres vindt u hier terug. 

Dit verslag wordt naar u en de Bulthuis Account mana- 
ger gemaild. De accountmanager zal u later (indien  
gewenst) terugkoppeling geven over de opvolging. 

Segmentatiecode 
In één oogopslag zien met wie je spreekt
Aan de onderkant van de badge komt een gekleurde 
strook die aangeeft welke functie de bezoeker heeft.  
Bijvoorbeeld een gele strook staat voor “werkplaatschef”.

Na het Event
Barcode 
In één overzicht zien met wie u gesproken heeft bij een 
tour of workshop.
Bij elke deelname aan een tour met pitchstops of work-
shop wordt de barcode van de bezoeker gescand. De infor-
matie van deze bezoekers delen we na het Event met u.
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Bezoekersprofiel: Wie nodigen we uit?
Zowel klanten als prospects in de volgende sectoren: 

- Transportbedrijven
- Universele werkplaatsen
- Dealerbedrijven
- Carrosseriebedrijven
- Fleetowners
- Bandenleveranciers
- Branche gerelateerde opleidingsinstituten

Welke functies kunt u verwachten?

- Werkplaatsschefs en technici
- Inkopers / contractmanagers
- Magazijnbeheerders & -medewerkers
- Wagenparkbeheerders
- Logistiekmanagers / logistieke medewerkers
- (Transport)planners
- Management en directie

10



Deelname 
mogelijkheden
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S stand
Een stand met 2 wanden in 
een hoek van 1 bij 1 meter. 
Deze stands staan voor- 
namelijk in Silo 36.

Inclusief standhouderspakket: 
- Statafel met 2 krukken
- Branding: 80 x 40cm
- Wifi en stroom
- Crewdiner voor 2 personen
- Onbeperkt warme en  
  koude dranken
- Eigen profielpagina op  
  de Event website
- Deelname aan tour  
  met pitchstops

Optioneel
- Workshop aanbieden:  
  tegen meerprijs
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€ 1500,- ex. BTW
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M stand
Een stand van 3x3 met houten 
ombouw in Loods 8 of de  
Copraloods.

Inclusief standhouderspakket: 
- Op- en afbouw
- Statafel met 2 krukken
- Vloerkleed
- Uithangbord: 50 x 25cm
- Wifi en stroom
- Crewdiner voor 2 personen
- Onbeperkt warme en  
  koude dranken
- Eigen profielpagina op 
  de Event website
- Deelname aan tour 
  met pitchstops

Optioneel
- Banner achterwand: € 125,-
- Huur 55 inch TV scherm met  
  standaard: € 350,- (2 dagen) 
- Workshop aanbieden:  
  

€ 3000,- ex. BTW

tegen meerprijs
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L stand
Een stand van 5x3 met houten 
ombouw in Loods 8 of de  
Copraloods.

Inclusief standhouderspakket: 
- Op- en afbouw
- Statafel met 4 krukken
- Vloerkleed
- Uithangbord: 50 x 25cm
- Wifi en stroom
- Crewdiner voor 4 personen
- Onbeperkt warme en  
  koude dranken
- Eigen profielpagina op 
  de Event website
- Deelname aan tour 
  met pitchstops 
- Inclusief workshop

Optioneel
- Banner achterwand: € 200,-
- Huur 55 inch TV scherm met  
  standaard: € 350,- (2 dagen)   

€ 6000,- ex. BTW

Met een L-stand krijgt uw 
bedrijf extra aandacht
in alle marketing activi- 
teiten, zowel online  
als offline.
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Truckstand

Eigen stand

Een Truckstand is een stand die direct  
grenst aan een truck- en trailercombinatie. 
Informeer naar de mogelijkheden.

Prijs op aanvraag

Komt u liever met een eigen stand? 
Vraag naar de mogelijkheden.



Plattegrond
22 & 23 april

Dankzij jullie input tijdens de exposantenmiddag hebben we 
besloten om de Copraloods en Loods 8 te kiezen zodat we 
ruimte hebben voor twee truck- en trailercombinaties.  

1. Copraloods   
Catering en Event vloer

2. Loods 8 
Catering en Event vloer

3. Silo 36
Doorloop en Event vloer

4. Nieuwe fabriek
Garderobe en registratie

5. Ingang
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https://live.tourdash.com/embed/31d7576d5ada4b51a2c589dd01eeb8fe?pano=jEEhgxBJRQEAAAQfCLs52A&head=46.631371376046886&pitch=0.5338482007136329&zoom=0


WorkshopsKennis bijtanken

Copraloods

De Copraloods heeft een pomp-
station voor het houden  
van workshops. 
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Ook in de  
aanwezige trailer 

kunnen workshops 
worden gegegen.



Loods 8
Loods 8 heeft een bar en een  
Bulthuis kamer in de trailer voor 
meets en greets.

Bar & Meet
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Loods 8

Bulthuiskamer
Eat & Greet
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Silo 36

Silo 36 is de verbinding tussen de  
Copraloods en Loods 8. Hier  
komen voornamelijk S stands  
te staan.



Datums en tijden
22 & 23 april

07.00 uur
17.00 uur

08.00 uur
08.00 uur
14.00 uur
22.00 uur

13.00 uur
14.00 uur
22.00 uur

Start opbouw
Einde opbouw

Aankomst organisatie
Start/vervolg opbouw standhouders tot 13.00 uur
Ontvangst van de gasten, Event geopend
Einde Eventdag 1

Aankomst organisatie
Ontvangst van de gasten, Event geopend
Einde Eventdag 2 + afbouw
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Dinsdag 21 april - Opbouw

Woensdag 22 april - Eventdag 1

Donderdag 23 april - Eventdag 2



Beleeft u het mee ?
Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Olga Haring.

06 23 07 58 00olga.haring@bulthuis.eu 

22 & 23 april
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Olga Haring
bellen ... 

mailto:olga.haring%40bulthuis.eu?subject=Vraag%20over%20Bulthuis%20Transport%20Event
tel:+31623075800


Inschrijfformulier

1. Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: 

Adres:

Postcode en plaats: 

KVK-nummer:

Voornaam en achternaam: 

Functie:

Email:

Telefoon:

PO-nummer (optioneel):  

Contactpersoon:

Email:

Telefoon:

S-stand M-stand L-stand

Naam:

Datum:

Handtekening: 

2. Contactpersoon

3. Gegevens facturatie

4. Welk type stand wilt u?

6. Handtekening voor akkoord

22 & 23 april

Ja Nee

5. Wilt u deelnemen aan het pre-event?

Stuur uw inschrijving vóór 31 december 2019 in naar olga.haring@bulthuis.eu 

Truckstand

https://www.bulthuistransportevent.nl/exposanten/inschrijfformulier/
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