
5 DECEMBER

Vroegboektarief webshop 
Bestel vanaf nu uw 
standmateriaal tegen 
een vroegboektarief in 
de webshop.

STAP

6 DECEMBER

Uitnodigingsservice 
Lever vanaf nu uw 
relatiebestand aan. Wij 
ontwerpen de uitnodiging 
en nodigen uw relaties en 
prospects gratis uit vanuit 
uw naam. 

Uitnodigingskaarten 
Bestel vanaf nu het 
gewenste aantal 
uitnodigingskaarten om 
zelf uw relaties uit te 
nodigen.

DECEMBER 2019 JANUARI 2020 FEBRUARI 2020 MAART 2020

15 JANUARI

Uitnodigingskaarten 
Laatste mogelijkheid voor 
het bestellen van uw 
uitnodigingskaarten.

24 FEBRUARI

Printwerk stand
Laatste mogelijkheid 
voor het aanleveren van 
uw stand ontwerp voor 
printwerk (indien All-In 
Plus/Premium standbouw).

13 MAART

My Easyfairs 
Geef uw gewenste 
bedrijfsnaam door welke 
in de beurscatalogus en 
op het naambord komt te 
staan.

Standplattegrond 
Laatste mogelijkheid voor 
het aanleveren van de 
standplattegrond indien 
u een (bij)bestelling 
geplaatst heeft (berging, 
perslucht-, water- en/of 
elektriciteit).

27 MAART

Standpersoneel  
Meld uw standpersoneel 
aan via de N200 portal.  

7 JANUARI

Promotie beursdeelname 
Laat uw netwerk weten dat 
u deelneemt aan Empack. 
Promoot uw deelname op 
uw website, via een banner 
in uw e-mailhandtekening 
of plaats posts op sociale 
media.

Registratielink 
Nodig uw relaties en pros-
pects uit via uw geper-
sonaliseerde registratielink. 
Wanneer uw klanten op 
deze link klikken, komen zij 
direct uit in onze registratie 
portal waar de code al is 
ingevuld.

21 JANUARI

Uitnodigingsservice
Laatste mogelijkheid voor 
het aanleveren van uw 
relatiebestand. 

24 FEBRUARI

Einde vroegboektarief 
webshop 
Vanaf nu gaat het 
reguliere tarief in voor 
het bestellen van stand 
materiaal.

27 MAART

Webshop 
Vandaag sluit de web-
shop van My Easyfairs. U 
kunt overige bestellingen 
plaatsen tijdens de op-
bouw op 29 en 30 maart.
Op=Op

Smart Badge 
U ontvangt meer informatie 
over de Smart Badge via 
e-mail.

Visit Connect 
U ontvangt meer informatie 
over Visit Connect en uw 
licentie(s) via e-mail. 

30 MAART

U bent helemaal 
voorbereid op uw 
deelname aan Empack 
Wij wensen u veel plezier 
en succes toe!

Belangrijke deadlines
Hieronder staan alle belangrijke data en deadlines op een rij. 

Zo weet u precies wanneer u wat kunt verwachten.
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17 DECEMBER

Handboek 
U ontvangt het deel-
nemershandboek via 
e-mail. Vind alle praktische 
informatie over uw deel-
name in dit document. 

EasyGo marketingpakket 
Meld uw marketing collega 
aan voor de EasyGo 
training in medio januari. 
Tijdens deze training 
worden alle ins en outs 
over EasyGo behandeld.

STAP
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