
 

Opvallen op een beurs 
 Op de beursvloer trekt uw hele doelgroep aan uw stand voorbij.  

 Hoe komt u in gesprek met beursbezoekers die nog niet bekend zijn 

met uw organisatie?  

 Acteurs leggen actief het contact, zij filteren de juiste prospects voor u 

en brengen hen in gesprek met uw standbemanning.  

 Wij zijn preferred supplier bij Amsterdam RAI en Jaarbeurs Utrecht. 



                
                            Actrices voor Briceland op de Horecava                                        Acteur als professor voor Linde Gas Benelux op de Technishow  
 

         
          Actrices als hartelijke koffiedames voor Heijmans op de Provada                                                      Acteur presenteert Ready-steady-cook bij Tupperware op de Huishoudbeurs  



 

Acteurs creëren stopkracht  
Actrices als ambassadrices voor ABB op de beurs Elektrotechniek, met de inzet van Polaroidcamera’s en 
foto’s in ABB look and feel. 



Spelshow zorgt voor reuring 
Presentator en assistente voor Bouwmaat op de Bouwbeurs  



     

         Quizmaster voor FEDET op de beurs Elektrotechniek (incl. quizsysteem) Video 
                                            

    
       Actrice presenteert game voor Draka  op de Conferentie     
  

http://youtu.be/7RUfJaE40EE


 

Presentator activiteit 
Onze presentatoren zijn de verbindende schakel tussen de activiteit en de 
aanwezigen op de Shell Eco Marathon.  



Visueel spektakel creëert stopkracht 
Visueel spektakel met een mime speler zorgt voor stopkracht rond uw stand. De acteur gaat de interactie aan met 
behulp van bewegingstheater.  
De acteur demonstreert uw product en matcht beursbezoekers met uw standbemanning. 

 



 

Standbemanning training vooraf! 
 
Wij trainen uw medewerkers zodat zij met de juiste energie en presentatietechnieken aan de slag gaan op 
de beurs. Onze workshopleider coacht uw medewerkers om het uiterste uit de beursdeelname te halen. Wij 
bieden een improvisatieworkshop, communicatie workshop, percussie energizer of beurstraining 

 



 

Vergroot het bereik van uw beursdeelname!  
Onze videoreporter regisseert, filmt en monteert een reportage van 2 tot 3 minuten van uw beursdeelname. We plannen 
de opnames op de eerste beursdag. Dezelfde avond kunt u het filmpje nog direct (via de vakpers) verspreiden en u kunt 
uw eigen relaties persoonlijk uitnodigen om uw stand te komen bezoeken (extra reminder). 

Video van beurs Industriële week 2010 

http://www.youtube.com/watch?v=jteKyZiVhNw


 

 

Activatie op publieksbeurzen 
Wecycle komt in contact met consumenten op de Libelle Zomerweek. Vier dames doen mee aan een spel en 
strijden om de winnende titel. 

 



 

Holland quiz op internationale beurs 
De Holland-quiz presentatrice is samen met Mr. Holland het gezicht op de stand van het Nederland Paviljoen op de 
beurzen IMEX en IBTM World. Zij presenteert een quiz over Nederland.  

 

Wij denken graag met u mee! 
Op basis van uw input produceren wij workshops, theater, visuele verslaglegging en filmpjes. 
Wij bieden professionele acteurs, filmmakers, dagvoorzitters, illustratoren en workshopleiders. 
Aaaaha! the Actor Factory BV / www.beursacteurs.nl / T 070-3921140 

http://www.acteurs.nl/

