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‘Ondernemers onderschatten de 
kansen die beursdeelname biedt’

Juist in een tijd dat social media niet meer 
weg te denken is, wil Fennema een state-
ment maken door te laten zien dat het om 
‘echte contacten draait’. “Het hele online 
gebeuren is een nieuwe dimensie die aan 
marketingactiviteiten toegevoegd kan wor-
den, maar bij beursdeelname stappen in ons 
geval  ruim 7.000 mensen in hun auto en 
komen dus naar je  toe. Bereid je dus goed 
voor en grijp die mooie kansen. Dat is met 
online marketing gewoon niet mogelijk. Het 
thema dat wij gebruiken in onze uitingen is 
dan ook: Er is meer dan online marketing.”
Fennema snapt niet dat men soms liever 
duizend euro uitgeeft aan een advertentie, 
dan dat dit bedrag besteed wordt aan een 
beursdeelname. “Adverteren is natuurlijk 
makkelijk. Deelname kost ook tijd en een 
goede voorbereiding maar ja, je zult toch 
iets moeten doen om nieuwe contacten te 
leggen. En dat gaat zeker gebeuren als je 
deelneemt en actief bent.”

Full-service
Dwars tegen de crisis in heeft de Fenexpo 
zich altijd staande weten te houden. 
“Ondanks de crisisjaren bestaan we nog 

steeds. Het evenement voorziet in een 
behoefte. Elk jaar presenteren toch ruim 150 
bedrijven hun producten en diensten aan een 
breed publiek. Overigens zouden we natuur-
lijk graag het aantal deelnemers zien 
groeien. Daarnaast is onze full-service for-
mule bijzonder en voor de deelnemers heel 
interessant. We verzorgen bijna alles, inclu-
sief volledige catering, zodat men zich vol-
ledig kan richten op de beursdeelname en 
dat al voor een bedrag vanaf 870 euro. We 
organiseren zelfs vooraf een gratis beurs-
training.”

Nieuwkomers
Ondanks het grote aantal trouwe standhou-
ders, zijn er dit jaar ook weer nieuwkomers 
op de beursvloer. “Ik vind het lastig om 
namen te noemen want dan passeer ik weer 
anderen, maar we hebben dit jaar voor het 
eerst Lexus op de beurs en de Rabobank is, 
na drie jaar afwezigheid, ook weer van de 
partij.”

Strenger toegangsbeleid
Tot slot wil Fennema nog even de aandacht 
vestigen op het nog strengere toegangsbe-

leid dat gehanteerd wordt voor de bezoekers 
van Fenexpo.  “Elk jaar constateren we dat 
er toch nog een kleine groep mensen rond-
loopt op de beursvloer, die eigenlijk niet tot 
de doelgroep behoort. Het full-service con-
cept zorgt er, samen met de gratis entree, 
voor dat er geen drempels zijn om te 
komen. Toch willen wij dat uitsluitend 
zakelijke bezoekers het evenement bezoe-
ken. Dat moet ook, want daarvoor nemen de 
bedrijven deel. Zij willen beslissers ontmoe-
ten. Wij communiceren dit nog duidelijker 
in het aanmeldtraject via internet en wij zul-
len bij de deur nog strenger zijn. Het kan 
makkelijk zo zijn dat wij tegen mensen eer-
lijk zeggen dat dit evenement echt niet voor 
hen is bedoeld. De graaicultuur, die je overi-
gens op alle beurzen ziet, verdient ook aan-
dacht maar daar hebben wij ook de stand-
houders voor nodig. Leg de pennen niet in 
een grote schaal maar houd ze gewoon vast. 
Overhandigen geeft veel meer kansen op 
een goed contact.” 

Fenexpo Businessdagen, Evenementenhal Gorinchem – 
15 t/m 17 april (15-22 uur). Info: www.fenexpo.nl.
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We twitteren en Facebooken ons een 
slag in de rondte, maar er gaat niets 
boven echt ontmoeten. “Beursdeelname 
biedt unieke mogelijkheden voor echt 
persoonlijk contact”, aldus Henk 
Fennema, organisator van de Fenexpo 
Businessdagen, die van 15 tot en met 17 
april 2014 plaatsvindt in de 
Evenementenhal in Gorinchem.
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