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Algemeen
Wat is online beurs? Een kans voor trainees om hun producten te verkopen via direct online direct contact 

met de inkoper. 

Deelnemen aan een online beurs is mogelijk als verkoper of standhouder en als inkoper.

Aanmelden kan gebeuren door de bedrijfsleider of door de trainee met de bevoegdheid Mag inschrijven voor 
beursstands.

PE’s ontvangen van Promopen berichten in de Gmail-box dat er een beurs is. Promopen is een aparte entiteit 
van PenNed om verkooppromotie te verzorgen.
Deelname aan een Nederlandse beurs is gratis. Aan deelname aan een beurs in Duitsland zijn wel kosten 
verbonden.

We onderscheiden een online beurs en een live beurs. Live beurzen worden georganiseerd door PenNed of een 
van haar collega central offices in het buitenland, zoals COFEP in België. Raadpleeg de Events Agenda op de website van 
EUROPEN-Pen voor een overzicht van alle (buitenlandse) beurzen.

Online Beurzen



Online Beurzen / Online beurslobby
Onder het menu Online Beurzen vind je een overzicht van de huidige en nieuwe online beurzen en van de 
vorige online beurzen in een opleidingsjaar. Deze pagina noemen we de Online beurslobby.



Aanmelden voor een beurs (alleen als verkoper, 
als koper is aanmelden niet nodig)
Wie?: Door de bedrijfsleider of de trainee met 
bevoegdheid Mag inschrijven voor beursstands.
Hoe?
Voorbereiding van de aanmelding
Aanmelden
- Menu Online Beurzen
- Ga naar de beurs-tegel
- Klik op Plaatsingsregistratie 

Online Beurzen / Voorbereiding & Aanmelden

Lees ook: Aanmeldinstructie 
verkoopstand online beurs PenNed

https://d.docs.live.net/108c33a9794c4387/Documenten/Praktijkleren/Inhoud/Online%20beurzen/Aanmeldinstructie%20Online%20beurs%20PenNed%20CS%20NEO.pdf


Online Beurzen / Voorbereiding

Wat is: 
• een korte omschrijving van de PE (in Word)
Je geeft beperkt informatie over de producten die jouw PE 
verkoopt. Een omschrijving helpt inkopers een beeld te 
krijgen van de PE. Voorbeeld: "Wij creëren de lekkerste 
health drinks"; "Wij verkopen bedrijfskleding van goede 
kwaliteit en voor een lage prijs".

Voorbereiding voor inschrijving: 
• een korte omschrijving van de PE (in Word) 
• het logo van de PE 
• de URL van PE-website 
• een brochure in PDF - met daarop de producten die je op de beurs wilt verkopen en/of de 

beursactie 
• Maak een link aan naar een videoconferentie. Plan een bijeenkomst in Teams, Zoom, Google 

Meet, Skype of een ander platform hiervoor

Een korte 
omschrijving van 

de PE.



Online Beurzen / Voorbereiding
Wat is: 
• een brochure in PDF (optioneel)
Een brochure met mooie en aantrekkelijke beursacties trekt inkopers naar de 
beursstand van de PE.

Brochure

Link naar 
Brochure

Geen link naar 
brochure, dus geen 
brochure geüpload 

bij inschrijving



Online Beurzen / Aanmelden

Een korte omschrijving van de PE, deze 
heb je bij de voorbereiding van de 
inschrijving al gemaakt in Word.

De URL van de Website van de PE, deze 
heb je al eerder gebruikt bij het invullen 

van het profiel van de PE of bij het  
koppelen van de buy button aan de 

webshoppagina van de website.



Online Beurzen / Aanmelden

Kan je de gehele tijd dat de beurs 
online is deelnemen of slechts een deel 

van deze tijd? Geef dit aan.

De periode dat je met trainees online 
aanwezig kunt zijn. Rekening houdend 
met de uren die beschikbaar zijn voor 

het werken in de PE.



Online Beurzen / Aanmelden

Vermelden van de talen die binnen de 
PE door de trainees worden gesproken, 

vooral van belang bij internationale 
beurzen.

Het logo van de PE, die je ook gebruikt 
bij menu Buy Buttons Manager / 

submenu Instellingen.

Een beursflyer in PDF - met daarop de 
producten die je op de beurs wilt 

verkopen en/of de beursactie. Deze heb 
je bij de voorbereiding van de 

inschrijving al gemaakt.



Online Beurzen / Aanmelden
Alle gegevens vormen samen de tegel van de PE voor de desbetreffende beurs.

Brochure

Korte 
omschrijving PE

Logo van de PE

Link naar de 
website van de 

PE

Talen



Voor de beurs: wat je geregeld moet hebben voor deelname 
Als Inkoper
• Registratie is niet nodig
• Inkopen voorbereiden: lijst opstellen van producten die de PE op de beurs wil 

inkopen

Als Verkoper
• Taakverdeling op de beurs bepalen: Wie gaat inkopen en wie gaat verkopen? 

Wie gaat de verkoper assisteren als administrateur?
• Verkopen voorbereiden: verkoopgesprekken voorbereiden door een scriptje te 

schrijven die past bij de beursflyer, een vaste volgorder te bedenken van de 
acties: beursflyer openen, schermdelen en beursflyer delen, vraag naar de 
wensen van de klant, administrateur voert de order in, verkoper noemt het 
totale orderbedrag, sluit het gesprek af.

• Verkopen en betalingen voorbereiden: inrichten van de Trade Fair POS, zijn alle 
buy buttons nodig in de POS? POS op PC of op mobiel? Aanvragen mobiele POS.

• Inloggen en inbellen voorbereiden: Test het gekozen videoplatform een keer.

Online Beurzen / voor de beurs
Je kunt de gegevens altijd wijzigen,
Menu Online Beurzen → Beurstegel

klik op PLAATSINGSREGISTRATIE en doe de aanpassingen.



Online Beurzen / voor de beurs

Nieuwsgierig welke PE’s deelnemen aan de beurs?
Menu Online Beurzen → Beurstegel

Klik op HIER achter Download de huidige deelnemerslijst (Excel)
Je krijgt dat een lijst in Excel met alle deelnemende PE’s en de 
korte omschrijving van de PE en de online periode.

Omschrijving Online periode



Op de dag van de beurs
Als inkoper. 
Dit kunnen alle trainees zijn van de PE, voor deelname zijn geen 
bevoegdheden nodig
Om op de beursvloer te komen:
- Menu Online Beurzen → Beurstegel

- Klik op BEURSVLOER

Als Verkoper
Om op de beursvloer te komen:
- Menu Online Beurzen → Beurstegel

- Klik op BEURSVLOER

Online Beurzen / Op de beurs

Lees ook: Handleiding verkoopstand online 
beurs Penned

https://d.docs.live.net/108c33a9794c4387/Documenten/Praktijkleren/Inhoud/Online%20beurzen/Handleiding%20Verkoopstand%20-%20PenNedbeurs%2028%2004%2021%20NEO.pdf


Online Beurzen / Op de beurs
Je komt in dit scherm: lees deze verklaring door en geef akkoord
Klik op VERZENDEN



Online Beurzen / Op de beurs
Vervolgens kom je op de pagina met alle deelnemende PE’s en de informatiestand waarin iemand van 
het PenNed-team gedurende hele beurs beschikbaar is voor vragen.

Ook zie je een korte introductie-video.



Online Beurzen / Op de beurs
Overzicht van alle deelnemende PE’s



Online Beurzen / Op de beurs

In informatie stand zit 
iemand van PenNed team 

die de gehele beurs 
aanwezig is.

Start met centrale zoom meeting
Klik op NU ONLINE
Je gaat naar de Informatie stand. Hier is iemand van PenNed-team 
aanwezig. Deze heet iedereen welkom, vertelt wat iedereen kan 
verwachten, geeft de opdracht om veel bij elkaar te kopen. 
Vervolgens worden alle deelnemende PE’s geïntroduceerd. 

Elke PE houdt een korte pitch: 
- 2 trainees die korte introductie houden over de PE, de trainees 

stellen zichzelf voor met hun naam en hun functie, vertellen wat 
de PE doet/verkoopt en waarom we deze producten ook bij deze 
PE moet kopen, ook kan een promotieactie worden benoemd die 
tijdens de beurs geldig is

De PE kan ook filmpje maken om de producten te introduceren.

Iemand van het PenNed-team treedt op als gespreksleider en 
vraagt elke PE te starten met de introductie, stelt enkele vragen en 
geeft de gelegenheid tot vragen stellen.



Daarna volgt de introductie om naar de beursvloer te gaan met uitleg van de 
spelregels.

Spelregels:
Soms moet je even wachten omdat de verkoper in gesprek is, er is een 
wachtrij voor de meeting.
Probeer niet allemaal naar de eerste stand te gaan
Kom terug als PE verkoper druk is
Alle verkopen gaan op rekening: dit kost minder tijd en geeft na de beurs 
meer werk, meer vervolghandelingen. Dus noteer alle gegevens van de koper 
nauwkeurig. 
De koper geeft aan of deze koopt namens PE of op eigen naam als trainee.

De informatiestand blijft gedurende hele beurs bemand door iemand van 
PenNed-team.

Om te gaan handelen. Ga naar het scherm met tegels en klik op NU ONLINE 
van de PE naar keuze.

Online Beurzen / Op de beurs



Online Beurzen / Op de beurs

Naar het einde van de beurs 
gaan stands van PE’s sluiten 
met de melding: Gesloten.



Online Beurzen / Op de beurs

Verkoper, op de beurs zijn inkopers van andere PE’s en bezoekers aanwezig.
• Inkopers van een andere PE betalen middels de Buy buttons of kopen op rekening
• Bezoekers, mensen die niet aan een PE verbonden zijn, betalen met een speciale beurs 

Creditcard van PenNed.

Inkopers van een PE betalen:
Via de website van de PE met de koppeling naar de buy button. Met de opties: Direct Debit, 
via de bankrekening van de PE, Creditcard (2 opties) of Achteraf betalen.
De voorkeur gaat uit naar aankopen op rekening. Dan hebben de trainees na de beurs de 
nodige handelingen te verrichten.

Bezoekers betalen:
- Met een speciale beurs Creditcard van PenNed
- Op rekening



Online Beurzen / Na de beurs

De dagen na de Beurs
• Verwerken verkopen: Verwerk alle verkopen in je boekhoudsysteem en stuur 

bijhorende orderbevestigingen, pakbonnen en facturen naar klanten.
• Verwerken inkopen: Boek alle inkopen in je boekhoudsysteem, check de 

orderbevestigingen, pakbonnen en facturen die je ontvangt en betaal je aankopen.
• Evalueren: Wat ging goed? Wat kan beter? Draaiboek maken. Gebruik 

evaluatieformulier

Lees ook: Tips Beurs en 
Evaluatieformulier Beurs en de 
Beursposter 3 Na afloop van de beurs

https://d.docs.live.net/108c33a9794c4387/Documenten/Praktijkleren/Inhoud/Online%20beurzen/Tips%20beurs.pdf
https://d.docs.live.net/108c33a9794c4387/Documenten/Praktijkleren/Inhoud/Online%20beurzen/Beurs%20evalueren.pdf
https://d.docs.live.net/108c33a9794c4387/Documenten/Praktijkleren/Inhoud/Online%20beurzen/Beursposter%203%20Na%20afloop%20van%20de%20beurs.pdf


VVV &Tips:

Geld moet rollen in de PE-wereld! Op de beurs: mooie gelegenheid om te shoppen opzoek naar 
kerstcadeaus, Paas aardigheidjes of relatiegeschenken!

Online Beurzen /VVV


