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Beste exposant, 

In deze handleiding vindt u alle informatie rondom uw beursdeelname aan Electronics & Applications 

2019.  

Dit document helpt u met het voorbereiden van uw beursdeelname en bevat informatie over o.a. de 

beurslocatie, openingstijden, het aanmelden van standpersoneel, logistiek en het 

bezoekersregistratiesysteem. Hiernaast worden de diverse inloggegevens en mails vanuit de 

organisatie toegelicht.  

Met de handige checklist kunt u de voorbereidingen puntsgewijs inzien en afvinken nadat deze 

gedaan zijn. 

Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen met FHI via het telefoonnummer (033) - 465 75 07 

of per e-mail via info@eabeurs.nl. 

Veel succes met de voorbereidingen! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Projectteam E&A 
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Checklist 
Check Wat moet er gedaan worden? 

 Standbouw 

 Naam voor op de frieslijst + kleur tapijttegels aan Arti ‘70 doorgeven. 

 Extra elektra (naast inbegrepen 1KW aansluiting) bestellen bij Arti ’70 
(optioneel). 

 Bij extra geboekte standbouwopties logo /kleur voor wanden en/of frieslijst 
doorgeven (optioneel). 

  

 Promotie 

 Exposantenprofiel op eabeurs.nl bijwerken. 

 Nieuwsberichten plaatsen op eabeurs.nl. 

 Klanten/relaties uitnodigen met uw unieke registratielink of relatiecode. 

  

 Bezoekersregistratiesysteem / standpersoneel 

 Badges voor standpersoneel bestellen (via Marvel). 

 Keuze bezoekersregistratiesysteem doorgeven (via Marvel). 

  

 Diverse 

 Bestellingen diverse facilitaire zaken via webshop Jaarbeurs, zoals 
parkeerkaarten, catering, vuilafvoer, water (optioneel). 

  

 Beurs 

 Afhalen exposantenbadges bij entree hal 8 op maandag 13 mei. 

 Afhalen bezoekersregistratiesysteem bij Marvel stand op maandag 13 mei. 
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Algemene beursinformatie 
Datum beurs 
Dinsdag 14 mei t/m donderdag 16 mei 2019 

Openingstijden voor bezoekers 
Dinsdag 14 mei 09.30 – 17.30 uur  

Woensdag 15 mei 09.30 – 17.30 uur  

Donderdag 16 mei 09.30 – 17.30 uur  

Openingstijden voor exposanten 
Dinsdag 14 mei 08.00 – 18.30 uur  

Woensdag 15 mei 08.00– 18.30 uur  

Donderdag 16 mei 08.00 – 18.30 uur  

Locatie 
Jaarbeurs Utrecht 

Hal 7 

Jaarbeursplein 

3521 AL Utrecht 

Bereikbaarheid Jaarbeurs 
Komt u met de auto, volg dan vanaf de Ring Utrecht de blauwe ANWB-borden met ‘Jaarbeurs’. 

Daarnaast is de Jaarbeurs perfect te bereiken per trein doordat deze pal naast het Centraal Station 

Utrecht is gevestigd. Volg vanaf het Centraal Station de borden ‘Jaarbeursplein’ en je staat binnen 

een paar minuten in het Beatrixgebouw of het hallencomplex van Jaarbeurs. Plan hier uw reis met het 

openbaar vervoer. 

Bezoekerswerving 
Samen met de exposanten van E&A willen wij zo veel mogelijk bezoekers naar de beurs trekken. 
Daarom hebben wij een aantal wervingsmiddelen voor u uitgewerkt. In week 11 worden de oud 
bezoekers van E&A door de organisatie uitgenodigd. Wilt u zelf uw relaties als eerste informeren over 
de beurs, dan is nu het moment! 

Plaats zelf uw exposantennieuws op www.eabeurs.nl  
Via uw persoonlijke inlog plaatst u zelf uw eigen exposantennieuws op de beurswebsite. Dit gratis 
online promotiemiddel biedt u de gelegenheid om uw eigen productnieuws, filmpjes en kennis aan de 
bezoekers van de site te tonen. Het nieuws wat u zelf op www.eabeurs.nl plaatst wordt automatisch 
gekoppeld aan de Twitter en Facebook pagina’s van de beurs.  

Uw eigen unieke exposantenpagina op www.eabeurs.nl  
Op de beurssite staat de exposantenlijst met alle exposanten. Alle exposanten worden in deze lijst 
met een link naar de eigen exposantenpagina vermeld. De unieke exposantenpagina is automatisch 
gevuld met de bij ons bekende informatie of met informatie vanaf de eigen website. Als exposant kunt 
u via uw eigen inlog deze gegevens wijzigen en/of aanvullen.  

Uw bezoekersregistratielink en relatiekaart 

Voor Electronics & Applications 2019 bieden wij u een unieke bezoekersregistratielink en relatiecode 
aan. Deze uitingen zorgen ervoor dat het registatiesysteem bijhoudt welke registraties zijn 
gerealiseerd via uw eigen website en/of e-mailings. Door het gebruik van deze link OF relatiecode in 
uw wervingsacties kunnen bezoekers zich registreren voor een gratis beursbezoek aan de beurs. De 
relatiekaart is voorzien van een uitnodigingstekst over de beurs, u hoeft alleen nog maar uw 
relatiecode en uw logo toe te voegen. De relatiekaart kunt u online verzenden naar uw relaties of 
printen en overhandigen tijdens een klantenbezoek. Op de site wordt de top 20 bijgehouden van de 
bedrijven die de meeste bezoekers weet uit te nodigen.  

Download hier de relatiekaart.   

https://9292.nl/
http://www.eabeurs.nl/
http://www.eabeurs.nl/
http://www.eabeurs.nl/
https://fhi.nl/eabeurs/exposanten-2019/
https://fhi.nl/app/uploads/sites/54/2019/02/relatiekaart_EA2019.pptx
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Beursbanner 

De beursbanner met het themabeeld van E&A 2019 kunt u ook hier downloaden. Plaats de 
beursbanner met link bijvoorbeeld in uw e-mailhandtekening op uw site.  

Arti ‘70 
Eind maart ontvangt u van Arti’70 een formulier waar u een kleurkeuze kan doorgeven voor de 

tapijttegels en de organisatienaam voor op de frieslijst. Op de frieslijst worden standaard 

organisatienaam en standnummer vermeld. De frieslijst wordt blauw opgeleverd, mits u de 

standbouwoptie (tegen additionele kosten) ‘Afwijkende kleur voor de frieslijst’ kiest.  

De stand wordt als volgt opgeleverd. 

• Scheidingswanden van 250 cm hoog, systeem wit 

• Tapijttegels (diverse kleuren mogelijk) 

• Blauwe frieslijst met witte naamsvermelding 

• Afsluitbare berging (2 m x 1 m, bij stands <21 m2: 

1 x 1 m) 

• 1 spot per 4 m2 

• Elektra; 1 KW aansluiting 

• 1 dubbele wandcontactdoos 

• Stroomverbruik voor spot en dubbele 

wandcontactdoos 

Standbouwopties 

De standaard standbouw kunt u, tegen additionele kosten, aankleden met extra standbouwopties. 

Indien u nog geen voorkeur heeft aangegeven voor een standbouwoptie, dan kunt u dit tot 1 maand 

voor de start van de beurs boeken door een e-mail te sturen naar info@eabeurs.nl.  

1. Afwijkende kleur voor de frieslijst i.p.v. standaard blauw (€7,50 per meter fries) 

2. Bedrijfslogo op frieslijst plaatsen. (€50,- per logo) 

3. Afwijkende kleur wanden. (€35,- per systeemwand) 

4. Hemel (kaasdoek) boven de stand. (€9,50 per vierkante meter) 

U kunt hier het standbouwreglement voor Electronics & Applications 2019 downloaden. 

Marvel 
Voor het aanmelden van uw standpersoneel en om de resultaten van de unieke registratielink in te 

kunnen zien kunt u inloggen via RegResult: www.databadge.net/eena2019/dating. Wij adviseren u om 

uw standpersoneel voor de start van de beurs te registreren. 

Bij deelname aan de Electronics & Applications 2019 is een bezoekersregistratiesysteem inbegrepen 

in het deelnamebedrag. Marvel biedt 3 verschillende bezoekersregistratiesystemen aan voor het 

scannen van de bezoekersbadge. Zo beschikt u in een handomdraai over alle gegevens. Uw keuze 

voor het registratiesysteem dient uiterlijk 10 mei bekend te zijn bij Marvel en dient via RegResult 

doorgegeven te worden.  

De drie keuzemogelijkheden zijn: 

1. Databadge Reader 

2. Wireless Lead Tablet 

3. Lead Scanner App 

Databadge Reader 

Met de Marvel Databadge Reader kunt u de gegevens op een badge direct lezen, opslaan en printen. 

Na het scannen print deze reader automatisch een overzichtelijk contactformulier met de gescande 

data van de bezoeker. 

http://eabeurs.nl/mediakit/download-beursbanner/
mailto:info@eabeurs.nl
https://fhi.nl/app/uploads/sites/54/2019/02/Standbouwreglement-EA-2019.pdf
http://www.databadge.net/eena2019/dating


7 

 

Direct na afloop van de beurs ontvangt u per e-mail een bestand met alle leads die met de Databadge 

Reader verzameld zijn. In dit bestand is tevens aangegeven welke personen door u als exposant zijn 

uitgenodigd. Zo heeft u na de beurs een overzicht van alle bezoekers die gebruik hebben gemaakt 

van uw uitnodiging en/of uw stand hebben bezocht. 

De Databadge Reader werkt op stroom (220v). 

Wireless Lead Tablet 

Met de Wireless Lead Tablet kunt u de gegevens op een badge direct lezen, opslaan en aanpassen. 

U beschikt ter plekke over de complete gegevens van uw bezoekers. Via de tablet is het mogelijk 

extra aantekeningen bij de data van de gescande bezoeker te plaatsen. 

Tijdens de beurs heeft u de mogelijkheid via RegResult (uw exposantenportal) een bestand met alle 

leads die met de Wireless Lead Tablet verzameld zijn te downloaden. In dit bestand is tevens 

aangegeven welke personen door u als exposant zijn uitgenodigd. Zo heeft u tijdens de beurs een 

overzicht van alle bezoekers die op uw stand zijn gescand. Uw Wireless Lead Tablet is ook uit te 

breiden met uw eigen actiecodes en een programmering van de standpersoneel. 

Lead Scanner App 

Deze app plaatst u op uw eigen smartphone of tablet zodat u met uw eigen device de 

bezoekersgegevens scant en opslaat. Alle bezoekersbadges zijn voorzien van een QR code. U scant 

de QR code, en kunt daarna direct alle gegevens van de bezoeker bekijken en wijzigen, maar ook 

bijvoorbeeld actiecodes en notities toevoegen. De gescande gegevens kunt u direct in de app 

bekijken en aanvullen met uw eigen notities. 

De leads zijn tijdens de beurs rechtstreeks beschikbaar in uw RegResult (exposantenportal). In dit 

bestand is tevens aangegeven welke personen door u als exposant zijn uitgenodigd. Zo heeft u tijdens 

de beurs een overzicht van alle bezoekers die op uw stand zijn gescand. 

Mocht u de inloggegevens van Marvel kwijt zijn, stuur dan een e-mail naar info@eabeurs.nl.  

Webshop Jaarbeurs 
Via de webshop van de Jaarbeurs bestelt u eenvoudig alles wat u nodig heeft voor een succesvolle 

deelname aan de Electronics & Applications 2019. Denk bijvoorbeeld aan catering, parkeerkaarten, 

wateraansluiting en diverse andere facilitaire zaken. 

U kunt uw bestelling plaatsen tot uiterlijk 7 dagen voor de beurs. Bij bestellingen minder dan 7 dagen 

voor de beurs kan Jaarbeurs de bestelling niet meer garanderen en/of hanteert men een last-minute 

toeslag.  

Medio maart ontvangt u een mail vanuit de Jaarbeurs. In deze mail kunt u uw inloggevens voor de 

webshop aanmaken. 

Logistiek 
Om het transportverkeer tijdens de opbouw en demontage van Electronics & Applications 2019 

efficiënt en veilig te laten verlopen, sturen wij u vooraf per mail informatie over op- en afbouw, 

dienstpassen en route informatie van Jaarbeurs Utrecht. Onderstaand alvast een samenvatting van de 

belangrijkste informatie. 

 

Route Jaarbeurs 

Rond het beurscomplex is een bewegwijzeringsysteem aangelegd, dit systeem is gebaseerd op 

cijfercodes. De route die u, uw medewerkers of uw transportbedrijf naar uw stand voert, wordt 

aangegeven met een honderdtal (route 100, route 200 et cetera). Daarnaast hebben ook alle hallen, 

transportdeuren en liften van het Jaarbeurscomplex een cijfercode. In de directe omgeving van 

Jaarbeurs zijn borden geplaatst die verwijzen naar de betreffende routes. 

Voor de opbouw en ontruiming van uw stand kunt u gebruik maken van route 100.  

Er wordt gebruik gemaakt van de laad- en loszone van hal 7. Exposanten die een stand hebben in de 

mailto:info@eabeurs.nl
https://webshop.jaarbeurs.nl/
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rijen A tot en met C (bijv. 7A021, 7B018, 7C026) maken gebruik van de transportdeuren 401 tot en 

met 404. Exposanten vanaf de rijen D tot en met E (bijv. 7D017, 7E006) maken gebruik van de 

transportdeuren 114 tot en met 116.  

Op- en afbouw tijden 

Standinrichting / Opbouwperiode 

Maandag 13 mei 07.00 – 23.30 uur 

Afbouw: 

Donderdag 16 mei 17.30-24.00 uur 

17.30 – 19.00 uur  Afvoer van lichte stukken als handbagage.    

19.00 – 24.00 uur  Afvoer goederen en demontage; auto’s en heftrucks in de hal toegestaan. 

19.00 – 24.00 uur Vrachtwagens toegang tot de laad- en loszone 

Voor het laden en lossen worden de volgende tijden aangehouden:  

Personenwagen en busjes max. 60 min. laden en lossen 

Bakwagens max. 90 min. laden en lossen 

Vrachtwagens max. 120 min. laden lossen 

Borgregeling 
U kunt zich tijdens de opbouwtijden rechtstreeks bij route 100 melden. Tijdens de opbouw is er voor 

het verblijf op de laad- en loszone een borgregeling van € 50,- van toepassing, welke bij de toegang 

naar het terrein wordt afgehandeld. Dit is noodzakelijk om de doorstroom rondom de hallen te 

garanderen. Na het betalen van de borg krijgt u een kwitantie mee waarop het tijdstip van 

binnenkomst op staat. De € 50,- borg dient contact te worden betaald en krijgt de chauffeur retour 

indien hij/zij het terrein verlaat binnen de gestelde tijd. Let op: de borg geldt niet voor de 

afbouwperiode. 

 

Voor het aanvoeren van kleine goederen tijdens de beursdagen geldt een borgregeling. Bij ingang 100 

aan de Van Zijstweg kunt u voor ca. € 50,00 een borgkaart aanschaffen. Hiermee kunt u gedurende 1 

uur rechtstreeks het binnenterrein rondom de hallen betreden. Bij het tijdig verlaten van het terrein 

wordt de borg direct terugbetaald. 

 

Bij aankomst bij een eventueel gesloten transportdeur kunt u contact opnemen met de 

beursorganisatie (organisatiekantoor hal 7).  

 

Parkeren vrachtwagens en trailers 

Er mogen geen trailers losgekoppeld worden of vrachtwagens tijdens de beursdagen op het 

parkeerterrein achtergelaten worden. Deze worden verwijderd en de kosten zijn voor de eigenaar. 

Voor het parkeren van vrachtwagens, tijdens beursdagen en voor de afbouw op 

donderdagmiddag, kan men de volgende locaties gebruiken: 

 De Vlampijpstraat, Tractieweg en Gietijzerstraat op bedrijventerrein Cartesiusweg 

 Bedrijventerrein Lage Weide 

 Bedrijventerrein Kanaleneiland-Zuid 
 

Voor de afbouw kunnen vrachtwagens vanaf 19:00 uur de betreffende laad- en loszone op. 

Voor nadere informatie over deze routes en aanverwante zaken kunt u contact opnemen met de 

afdeling Customer Service van Jaarbeurs Utrecht (030 295 29 99). 

Inloggegevens 
Voorafgaand aan de beurs ontvangt u verschillende inloggegevens. Hieronder staat kort beschreven 

met welk e-mailadres u contact kunt opnemen, mocht u deze inloggegevens kwijt zijn. 

Voor www.eabeurs.nl (exposantenpagina en nieuws plaatsen) stuur een mail naar info@eabeurs.nl. 

Voor RegResult van Marvel (badges en registratielink) stuur een mail naar info@eabeurs.nl. 

http://www.eabeurs.nl/
mailto:info@eabeurs.nl
mailto:info@eabeurs.nl
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Voor de Jaarbeurs (webshop) stuur een mail naar service@jaarbeurs.nl. 

Planning mailings vanuit de organisatie 
In aanloop naar en na afloop sturen wij u informatie e-mails toe. Onderstaand vindt u een overzicht 

van deze mailingen met onderwerp, afzender en weeknummer. 

 

Mail Vanuit mailadres 

Wordt 
verstuurd 
in week 

Concept plattegrond 
Electronics & Applications 
2019 (info@eabeurs.nl) 

Reeds 
verzonden 

Mailing ter voorbereiding beursdeelname 
In deze mail ontvang u informatie over 
promotiemogelijkheden, registratiesysteem en 
exposantenbadges. 

Marvel 
(eena2019@databadge.net) 

Reeds 
verzonden 

Definitieve plattegrond 
Naast de definitieve plattegrond is hierbij ook het 
standbouwreglement toegevoegd. 

Electronics & Applications 
2019 (info@eabeurs.nl) Week 11 

Webshop Jaarbeurs (webshop.jaarbeurs.nl) 
Via de webshop kunt u aanvullende bestellingen plaatsen 
voor bijvoorbeeld standinrichting, catering en 
parkeerkaarten.  

Jaarbeurs 
(service@jaarbeurs.nl) Week 12 

Mail standbouw 
Deze mail bevat een antwoordformulier voor het 
doorgeven van de naam op de  frieslijst en de kleur van 
de vloerbedekking. Bij extra geboekte standbouwopties 
kunt u in deze mail ook de aanleverspecificaties vinden.  

Wilfred Bron 
(wilfred@arti70.com) Week 13 

HBR brancheverzekeringen 
In samenwerking met HBR brancheverzekeringen biedt 
FHI exposanten de mogelijkheid om gebruik te maken 
van de speciale tentoonstellingsverzekering. 

Electronics & Applications 
2019 (info@eabeurs.nl) Week 13 

Reminder mail standbouw 
Wilfred Bron 

(wilfred@arti70.com) Week 15 

Reminder mail webshop 
Jaarbeurs (service 

@jaarbeurs.nl) Week 16 

Logistieke mailing 
In de logistieke mail vind u informatie over de op- en 
afbouw (incl. digitale dienstpas) en route informatie van 
Jaarbeurs Utrecht. 

Electronics & Applications 
2019 (info@eabeurs.nl) Week 16 

Bezoekersupdates (3/4 keer) 
In de bezoekersupdates worden exposanten 
geïnformeerd over o.a. het aantal ingeschreven 
bezoekers en de bezoekerswerving. 

Electronics & Applications 
2019 (info@eabeurs.nl) 

Week 16-
20 

Reminder standpersoneel + doorgeven keuze 
badgereader (alleen wanneer nog niet doorgegeven) 

Marvel 
(eena2019@databadge.net) Week 17 

Reminder logistieke mail 
Electronics & Applications 
2019 (info@eabeurs.nl) Week 18 

Beurs - Week 20 

Digitale beursenquête 
Wij horen graag uw mening over de beurs en eventuele 
verbeterpunten. 

Electronics & Applications 
2019 (info@eabeurs.nl) Week 21 

Uitvraag bezoekersdatabase 
Exposanten kunnen na afloop en ondertekening van de 
gebruiksovereenkomst het bezoekersbestand opvragen. 
Dit is voor leden kosteloos en voor niet-leden mogelijk 
tegen vergoeding. 

Electronics & Applications 
2019 (info@eabeurs.nl) Week 22 

mailto:service@jaarbeurs.nl

