Succesvolle
beursdeelname
door doelgerichte
persactiviteiten

1

2

Inhoudsopgave
1

2

3

4

Wees niet bang voor de pers, of journalisten
zijn ook maar mensen

7

7.1

Dit moet u doen …
2.1

Wie is verantwoordelijk voor de persactiviteiten?

2.2

Samenwerken met een PR-bureau

2.3

Informeer de persverantwoordelijke

Voor iedere doelgroep de juiste informatie
3.1

Vakpers

3.2

Economiepers

3.3

Radio en televisie

3.4

Regionale pers

3.5

Online-media

3.6

Begeleiding van journalisten op uw beursstand

De instrumenten voor uw persactiviteiten

Onze service voor u

8

7.2

Persberichten

7.3

Fotosessies en perswandelingen

7.4

Persplanner

7.5

Persvakjes

Accreditatie
8.1

9

Vakperslijst

Begeleiding van journalisten

Tips voor speciale gevallen binnen de mediawereld
9.1

Elektronische media: televisie/radio

9.2

Commerciële radio/televisie

9.3

Redactie- en advertentiebureaus

9.4

Uitgeverijbijlages etc.

9.5

Als men het niet eens is

9.6

Tips voor interviews

4.1

Persmailinglijst

4.2

Persservice

4.3

Verzending: drukwerk of online

4.4

De persinformatie

4.5

De persfoto

10.2 Checklist voor persconferenties

4.6

De persmap

10.3 Voorbeeld-persbericht

4.7

Persinformatie op het internet

4.8

De persconferentie

4.9

Het persgeschenk

10 Checklist voor uw persactiviteiten
10.1 Tijdplanmodel voor persactiviteiten voor een
		 beursevenement

4.10 Persknipsels
5

Beurs-opvolging en succescontrole

6

Zo werkt de persafdeling van Messe Düsseldorf

3

Deze brochure is uitgegeven door
Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
D-40474 Düsseldorf
Kopiëren, ook delen ervan,
alleen na schriftelijke toestemming
Printed in Germany
Düsseldorf, augustus 2019
Tiende herziene uitgave

4

Succesvolle beursdeelname
door doelgerichte persactiviteiten
Samenwerking met de media voor, tijdens en na een beurs

Geachte exposant,
Uw bedrijf neemt deel aan een vakbeurs in Düsseldorf. Een
beursdeelname kost geld, dat weet u als exposant als geen ander.
Hoe intensiever en zorgvuldiger u uw beurs voorbereidt, hoe groter
het nut ervan zal zijn. Daarom dient u alle instrumenten effectief
in te zetten, zowel bij de voorbereiding van het evenement als bij
de opvolging na afloop.

Deze leidraad kan u daarbij ondersteunen. Leg hem daarom niet
terzijde onder het mom van dat het nog te vroeg is voor uw
persactiviteiten. Communicatie en pers-/PR-activiteiten zijn
doorlopende thema’s.

De persactiviteiten zijn samen met reclame van groot belang, zowel
voor de afzetstrategieën als voor de totale presentatie van een
bedrijf. Let op: de persactiviteiten vormen een uitermate belangrijk
onderdeel van uw beurspresentatie. Het beste product, de meest
fantastische noviteit levert u niets op als de buitenwereld, resp. de
vakbezoekers er niet tijdig over zijn geïnformeerd.

Onze leidraad is het product van een langlopende communicatie
met exposanten en media. Deze is niet gebaseerd op droge theorie
maar op de ervaringen uit de praktijk. De leidraad is geen
bureauwerk maar komt voort uit levendige gesprekken en
intensieve discussies met journalisten uit alle media: vak-,
economie-, regionale, televisie-, radio-, en online-redacties. Ook
hebben we de ervaringen van verschillende persafdelingen van
ondernemingen die sinds jaren partner van Messe Düsseldorfbeurzen zijn, meegenomen. We willen dan ook iedereen die
betrokken was bij dit project bedanken.

De functionaliteit van vakbeurzen is in het verleden regelmatig
veranderd en aangepast aan de eisen van de markt. Beurzen
zijn niet langer uitsluitend orderplatforms; ze hebben hun
communicatiefunctie sterk uitgebreid. Concreet betekent dit het
volgende: bezoekers en exposanten willen informatie inwinnen over
noviteiten, doorontwikkelingen en de concurrentie en tevens meer
te weten komen over de positionering van de eigen onderneming in
de doelmarkt.
Voor u als exposant zijn media als kranten, tijdschriften, radio,
televisie en elektronische media zoals het internet onmisbare
communicatiemedia. Het is in het belang van uw onderneming om
deze multiplicators voor uw eigen beursactiviteiten en PR-strategie
in zijn totaliteit te benaderen en in te zetten.
De persafdeling van Messe Düsseldorf ondersteunt de exposanten
bij hun streven om informatie over hun beursproducten en hun
bedrijf
– in de juiste vorm
– in de juiste media
– aan de juiste doelgroepen
over te dragen.

Bedrijven die voortdurend in gesprek blijven, zorgen dat hun naam
bekendheid krijgt (of bevestigd wordt).

De brochure die u nu voor u heeft is dus een leidraad pur sang: van
profi’s voor u. We willen u op het hart drukken deze te gebruiken!
Nog een belangrijk advies:
Succesvolle persactiviteiten zijn niet afhankelijk van de omvang
van de onderneming. Zeg dus niet dat het niets voor u is en dat
alleen grote ondernemingen dit kunnen. Persactiviteiten zijn voor
iedereen belangrijk, of men nu tien of tienduizend werknemers
heeft. Ontwikkel dus úw individuele beursconcept met úw specifieke
persactiviteiten.
Veel succes tijdens uw beursdeelname in Düsseldorf!
Het persteam
van Messe Düsseldorf

De persafdeling is hierin echter alleen de bemiddelaar tussen
exposanten en de media; u dient zelf het initiatief te nemen. We
willen u helpen om van uw beursdeelname een zo groot mogelijk
succes te maken.
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Wees niet bang voor de pers,
of journalisten zijn ook maar mensen!
Regelmatig hoort men over het fenomeen ‘onzekerheid en angst
voor de omgang met de pers’ wat sommige ondernemingen ervan
weerhoudt om consequente en openbare persactiviteiten te
ontplooien. Deze angst is echter nergens voor nodig.

Een journalist die fair wordt behandeld, kan er op grond van zijn
zorgvuldigheidsplicht en vertrouwelijkheidsfunctie toe bijdragen
dat de wensen van een bedrijf op passende wijze aan het publiek
worden doorgegeven.

Als beide partners op de hoogte zijn van de opgaven en interesses
van de ander en deze erkennen en respecteren, is de basis voor een
goede samenwerking aanwezig. Dit kan enkel door een permanente
dialoog, door communicatie worden gecreëerd. Dit betekent
enerzijds een eerlijk, open informatiebeleid (ook of juist in
crisissituaties) en anderzijds een gewetensvolle omgang met de
verkregen informatie. De verwachtingen van het publiek ten
aanzien van het informatiebeleid van ondernemingen zijn de
afgelopen jaren drastisch veranderd. Tegenwoordig is het niet meer
voldoende om uitsluitend over nieuwe producten en de financiële
situatie van een bedrijf te communiceren. Men verwacht
aanvullende informatie over bijvoorbeeld processen, ingrediënten
en de daarmee verbonden belasting van het milieu. Dit betekent
dat bedrijven die tot doel hebben om het vertrouwen van de
samenleving op te bouwen en te bestendigen, in hun
persactiviteiten rekening dienen te houden met de wensen van de
samenleving en een actieve houding aan moeten nemen.

Voor uw persactiviteiten voor een vakbeurs betekent dit een
begrijpelijk, serieus informatiebeleid, waarbij het, ook buiten het
productkader om, om interessante thema’s geschikt voor een breed
publiek gaat waarin ook controversiële zaken als milieuaspecten en
humane arbeidsomstandigheden worden meegenomen.
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Bied weerstand aan de verleiding om feiten mooier te maken of
te bagatelliseren, ook al is dat niet altijd eenvoudig. Journalisten
hebben van nature een kritische distantie ten opzichte van
informatie. Ze moeten veelal deze distantie in acht nemen om
hun opdracht goed uit te kunnen voeren. Incomplete informatie
verhoogt enkel de bereidwilligheid om verder te rechercheren,
waardoor het spreekwoordelijke venijn in de staart wellicht nog
venijniger zal zijn.
Wat vaststaat is dat op de lange termijn een open, eerlijke
communicatie de moeite waard is.
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Dit dient u te doen …
U heeft besloten om uw producten of dienstverlening op onze
vakbeurs aan een groot publiek te presenteren. Ruimschoots voor
aanvang van de beurs heeft u het ontwerp van uw stand en het
gebruik van brochures, catalogi en prijslijsten vastgelegd. Ook het
standpersoneel is goed voorbereid om op alle vragen van bezoekers
zinvolle antwoorden te kunnen geven. Maar wat gebeurt er als de
bezoekersstroom waarop men had gehoopt achterwege blijft? Als de
concurrentie van goede beursresultaten spreekt maar de orders voor
uw bedrijf uitblijven..?
Om een dergelijk fiasco te voorkomen, moet u de vakbezoekers
tijdig over uw beursdeelname informeren. Gerichte persactiviteiten
zijn daarvoor een belangrijk instrument. Immers, alleen door
vroegtijdig contact op te nemen met de vakpers met de daaruit
voortvloeiende berichtgeving, kunt u al in aanloop naar de beurs
de aandacht van de bezoekers op uw onderneming en op het
mogelijkheden van uw producten vestigen.
Als u nog niet eerder systematische persactiviteiten heeft
ontplooid, schroom dan niet om dit terrein toch te betreden.
Degenen die profiteren van uw terughoudendheid zijn vooral de
concurrenten die persactiviteiten als effectief middel inzetten om
de aandacht van bezoekers te trekken. En dat betreft tegenwoordig
niet alleen de grote bedrijven; ook veel kleine en middelkleine
bedrijven zien het belang in van goede perscontacten en hebben
persactiviteiten doorlopend op de planning staan.
Voordat u concrete maatregelen treft, moet u eerst het antwoord
op een belangrijke vraag binnen uw onderneming helder krijgen.

+

2.1 Wie is verantwoordelijk voor de persactiviteiten?

Het MKB gaat er vaak vanuit dat het niet de moeite waard is om
een vakkracht voor persactiviteiten aan te stellen of zelfs een
eigen afdeling voor pers- en PR-activiteiten op te zetten.
Op de lange termijn – en u wilt uiteraard niet alleen voor en
tijdens de beurs in gesprek zijn – moeten persactiviteiten
regelmatig worden ingezet. Alleen als journalisten regelmatig van
informatie worden voorzien, bereikt u uw doel: een groeiende
bekendheid van de onderneming in het openbare (vak-)leven.
Daarnaast moeten ook directe contacten met de media worden
opgebouwd en onderhouden. Bezoek daarom de belangrijkste
redacties, stem tijdens telefoongesprekken met de
verantwoordelijke redacteuren en journalisten af welke informatie
zij wensen of nodig hen bijvoorbeeld voor een productiereportage
uit. Naast continuïteit wordt evenzeer een beroep gedaan op de
professionaliteit. Amateuristisch geschreven persberichten of
verkeerde informatie werpen een slecht licht op een onderneming.
De redacties vergelijken deze met het werk van professionals van
de branche; slecht voorbereide informatie wekt de indruk dat er
leken aan het werk waren. Daarom mag ook niet de verkoop- of
reclameafdeling met de persactiviteiten worden belast. Met het
toesturen van brochures en catalogi blijft de gewenste resonantie
van de media zeker uit.

Ook de verwijzing ‘Op het internet leest u alles over ons!’ is niet
zinvol. Redacteuren worden dagelijks met informatie overspoeld
en zijn aangewezen op alles wat hun werk lichter kan maken: een
goed geformuleerd persbericht maakt altijd kans om gepubliceerd
te worden, maar een journalist zal zich niet bezighouden met de
wervende teksten uit een brochure. Uw reclamemateriaal belandt
ongelezen in de papierbak.
Er is dus veel voor te zeggen om een vakkracht met de
persactiviteiten te belasten. Maar zelfs als u van mening bent dat
deze investering op het moment nog niet de moeite waard is, dan
dient u binnen uw bedrijf
een persoon aan te wijzen die voor de coördinatie van
persactiviteiten verantwoordelijk is en als aanspreekpersoon
voor de journalisten fungeert.
In deze samenhang moet u ook vastleggen dat alleen deze persoon
informatie voor redacteuren en journalisten naar buiten brengt
zodat er geen tegenstrijdige berichten in de omloop komen.
Nadat de verantwoordelijkheid voor de persactiviteiten bij u
op kantoor geregeld is, kunt u de concrete planning en de
implementatie in ogenschouw nemen.

+

2.2 Samenwerken met een PR-bureau?

Indien u twijfelt kunt u kiezen voor de knowhow van een
persbureau of een PR-agentuur. Juist als u zich op een nieuw
terrein begeeft kan het zinvol zijn als specialisten op het gebied
van pers- of PR-activiteiten over uw schouder meekijken. Deze
vakmensen weten hoe een goed persbericht geformuleerd dient de
worden, welke media van welke teksten kunnen worden voorzien
of op welk tijdstip een persconferentie zinvol is. Persbureaus en
agentschappen kunnen bovendien behulpzaam zijn bij de
samenstelling van een catalogus en bij de coördinatie van een
stappenplan. Ook een doorlopend advies aan de onderneming,
het analyseren van de persactiviteiten van concurrenten en de
documentatie van geslaagde publicaties behoren tot de
mogelijkheden.
Het is niet nodig om het gehele dienstenpakket af te nemen; er
kan gekozen worden voor afzonderlijke opdrachten voor bepaalde
acties (bijvoorbeeld de organisatie van een persconferentie) of er
kan een specifieke taak aan het agentschap over worden gedragen
(bijvoorbeeld het schrijven van persteksten of het onderhouden
van vakspecifieke mailinglijsten). Om de continuïteit van uw
persactiviteiten te waarborgen, is in ieder geval een langdurige
samenwerking aan te raden.
De keuze van het ‘goede’ pers- of PR-agentschap is echter met
een zeker risico verbonden. Er bevinden zich op dit gebied vele
nieuwkomers die weinig kaas hebben gegeten van professionele
persactiviteiten. Vraag daarom naar referenties, verstrek
proefopdrachten of vraag bij de brancheorganisatie voor public
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relations ‘VPRA’, telnr. 026 443 1523, info@vpra, postbus 5155,
6802 ED Arnhem, na wat de status van het door u gekozen
agentschap is. U kunt daar ook richtlijnen krijgen voor de kosten
van de verschillende dienstverleningen.
Bedenk hierbij: ook als u met een PR-agentschap samenwerkt, dient
u als onderneming de touwtjes in handen te houden.
Leg de inhoud vast en verdiep u in het werk van het
agentschap. Laat u doorlopend informeren, niet pas na afloop
van de beurs!

+

2.3 Informeer de persverantwoordelijke

Of u de persactiviteiten door een eigen medewerker of door een
PR-agentschap laat uitvoeren, voor beide situaties geldt dezelfde
grondregel: transparantie en openheid zijn onontbeerlijk bij
het doorgeven van informatie.
De persverantwoordelijke is zo goed als de informatie die hij of
zij uit het bedrijf ontvangt. Vooral voor de samenwerking met
vakjournalisten geldt dat gefundeerde kennis noodzakelijk is, daar
zij de branche, de belangrijke ondernemingen, hun marktpositie en
de concurrentiesituatie exact kennen. En wellicht weten zij over uw
eigen onderneming meer dan u vermoedt.
De persverantwoordelijke van uw firma moet ook op kritische
vragen antwoord kunnen geven. Laat deze persoon daarom aan
alle besprekingen van leidinggevenden deelnemen zodat hij of zij
niet alleen het product kent maar ook op de hoogte is van de
langetermijnstrategieën. In deze setting kan meteen worden
vastgelegd welke informatie naar buiten gebracht kan of mag
worden.
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U moet de persverantwoordelijke daarnaast de mogelijkheid geven
om bij kritische thema’s niet de onaangename vragen van de media
af te wachten, maar problemen offensief te benaderen. Als de
onderneming een grote klant heeft verloren of de implementatie
van een nieuw product een stuk langer duurt dan het tijdstip dat
algemeen bekend is gemaakt, is het belangrijk dat het eerste
standpunt vanuit de eigen gelederen komt. Laat u niet eerst in
de verdediging drijven. Dit schaadt de geloofwaardigheid in de
toekomst.
Op uw beursstand verwachten de journalisten een vakkundige
gesprekspartner die antwoorden kan geven welke de mening van
de directie representeren. Als uw bedrijfsvoorlichter bij heikele
thema’s zijn schouders met spijtige blik ophaalt, dan komt het
succes van uw persactiviteiten in het geding.

3

Voor iedere doelgroep
de juiste informatie
Als exposant heeft u in eerste instantie met de volgende mediavertegenwoordigers te maken:

Informeer de redacties daarom tijdig over noviteiten en
doorontwikkelingen die op uw stand gepresenteerd worden.

– Vakjournalisten (redacteuren van kranten en tijdschriften,
ofwel in het algemeen werknemers van een uitgeverij of
freelance journalisten)

Tijdig betekent in dit geval dat de informatie uiterlijk zes weken
voor de verschijningsdatum van de beursuitgave bij de redacteur
moet liggen. Dit is de gemiddelde tijd die nodig is voor
tekstbewerking en productie van een maandelijks verschijnend
vaktijdschrift.

– Economieredacteuren (die bij economiemagazines,
vaktijdschriften, dagbladen of opinietijdschriften werkzaam zijn)
– Radio- en televisiejournalisten
– Lokale redacteuren
– Online-redacteuren
Het is in ieder geval belangrijk dat u op de specifieke
informatiebehoefte van de verschillende journalisten inspeelt.
Immers, ieder medium benadert informatie vanuit een andere
ooghoek, werkt met andere stijlmiddelen. Terwijl de vakredacteur
meer informatie over de technische details van een product zoekt,
is de economieredacteur meer geïnteresseerd in de economische en
sociale aspecten (bijvoorbeeld energiebesparing, milieubelasting,
verbetering van de arbeidsomstandigheden) die met de
marktinvoering van een noviteit zijn verbonden. Voor een
televisiejournalist is het belangrijk dat het product ook optisch
aantrekkelijk is en de radiojournalist heeft een gesprekspartner
nodig die de stand van zaken helder uit kan leggen.

Veel vakredacties maken het de exposanten makkelijk door de
informatie over het beursaanbod voor hun voorpublicatie tijdig
op te vragen. Maar u kunt ook zelf het initiatief nemen zodat u
er zeker van bent dat de informatie tijdig op het bureau van de
redacteur ligt. Vraag uw reclameafdeling, uw PR-agentschap of de
uitgeverijen naar de media-informatie van de titels die voor u
belangrijk zijn. Daarin vindt u het themaplan voor het komende
jaar met de verschijningsdata van de beursbijlages.

+

+

3.1 Vakpers

Voor economiejournalisten zijn beurzen in de eerste plaats
barometers voor brancheconjuncturen en een afspiegeling van
de economisch-technische en sociale ontwikkelingen.
Productgeoriënteerde persactiviteiten hebben alleen dan uitzicht
op succes als uw beursaanbod als voorbeeld dient van deze
ontwikkelingen of ze duurzaam beïnvloedt of verandert. Desondanks
dient u op de interesse van de economiepers te zijn voorbereid.
Economiejournalisten gebruiken beurzen en tentoonstellingen
graag om uit eerste hand informatie over ondernemingen en
markten te vergaren.

De belangrijkste mediadoelgroep voor u als exposant is de vakpers.
Vaktijdschriften zijn instrumenten voor marktoriëntatie,
kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen. Lezers van
vaktijdschriften zijn de potentiële gebruikers van uw product en
de bezoekers van uw beursstand. Intensieve en effectieve
vakpersactiviteiten voor, tijdens en na de beurs kunnen het succes
van uw beursdeelname duurzaam positief beïnvloeden.
Zorg daarom voor een alomvattend overzicht van de
vaktijdschriften binnen uw branche.

3.2 Economiepers

Zorg er daarom voor dat u op uw stand informatie met belangrijke
bedrijfseconomische gegevens (bijvoorbeeld omzet, aantal
medewerkers, investeringen, productprogramma, afnemersstructuur
etc.) bij de hand heeft.

+

Het beste is om een abonnement te nemen op titels die voor uw
onderneming belangrijk zijn. Zo ontdekt u welke thema’s u voor
de verschillende publicaties kunt aanbieden en hoe de informatie
dient te worden voorbereid. De meeste vakmedia publiceren naast
productberichten ook economische berichten en informatie over
personele wijzigingen, jubilea en culturele activiteiten van
ondernemingen. Bovendien bent u door het zorgvuldig doornemen
van de vakbladen steeds op de hoogte van de wijze waarop de
concurrenten zich naar buiten presenteren. Misschien krijgt u
hierdoor nieuwe impulsen en perspectieven voor uw eigen
persactiviteiten. De beursvoorbeschouwingen die vaktijdschriften
en brancheportalen in de aanloop naar beurzen en
tentoonstellingen plaatsen, bieden een uitstekende mogelijkheid
om het publiek op uw beursdeelname te attenderen. Deze berichten
zijn voor beursbezoekers in de voorbereidende fase een belangrijke
oriëntatiehulp.

3.3 Radio en televisie

Het is niet eenvoudig om de interesse van radio en televisie te
wekken, ook niet als men het op de juiste manier aanpakt en
geschikte producten, personen of thema’s aan kan bieden. Deze
media richten zich op een breed publiek en nemen bij de keuze
voor thema’s de grote algemene interesse als maatstaf.
Uitgerekend bij zeer gespecialiseerde technische vakbeurzen
beperkt dat de producten die tentoongesteld worden en geschikt
zijn voor dit soort berichtgeving aanzienlijk. Wat ‘scoort’ is dat
wat spectaculair en uniek is. Bovendien is het noodzakelijk dat de
producten goed overkomen of te presenteren zijn op televisie en/
of radio. Denk eraan dat er ook bij radio en televisie verschillende
afdelingen zijn (bijvoorbeeld actueel of economie), en stem de
inhoud van uw bericht daarop af.
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+

3.4 Regionale pers

Lokale redacteuren brengen graag verslag uit over gebeurtenissen
en initiatieven binnen de regio. Net als de oprichting van een
onderneming of een jubileum van een bedrijf dat in de regio is
gevestigd, heeft ook een beursdeelname kans om hun aandacht te
trekken.

+

Informeer daarom onmiddellijk voor aanvang van de beurs de
lokale redacties van dagbladen in uw vestigingsplaats over uw
exposantenactiviteiten.
En al helemaal als het uw eerste beursdeelname betreft of als u een
noviteit gaat presenteren. Maak duidelijk wat de betekenis van uw
onderneming voor de stad of de regio is en ga in op de doelen die
u met uw beursdeelname wilt verwezenlijken. Vergeet bij uw
persactiviteiten niet de lokale redactie van de dagbladen in
Düsseldorf (bijvoorbeeld de Rheinische Post, de Westdeutsche
Zeitung etc.) te informeren. Prominent bezoek op de beursstand,
productnoviteiten voor een brede gebruikerskring of een
interessante activiteit op de stand zijn thema’s die door de lokale
pers in Düsseldorf graag worden opgenomen.

3.6 Begeleiding van journalisten op uw beursstand

Beurzen en tentoonstellingen bieden journalisten uitstekende
mogelijkheden om in gesprek te komen met het exposerende
bedrijfsleven over nieuwe producten en nieuwe processen en om
informatie in te winnen over branchetrends. Grijp deze unieke kans
aan om contacten met journalisten te leggen en te onderhouden. U
bent goed op een persbezoek voorbereid als u de volgende punten
in acht neemt:
– Op uw beursstand dient gedurende de hele looptijd van de beurs
dagelijks (of in ieder geval tijdens de eerste beursdagen) een
aanspreekpersoon voor de pers beschikbaar zijn. Het is
belangrijk dat deze persoon uitstekend op de hoogte is van wat
er zich binnen uw bedrijf en binnen de branche afspeelt, en
bovenal in staat is om kritische vragen te beantwoorden.
Ook dient de eigenaar van het bedrijf of een directielid indien
gewenst beschikbaar zijn voor gesprekken.
– Nodig journalisten die voor u belangrijk zijn ruimschoots voor
aanvang van de beurs schriftelijk uit en maak indien mogelijk
een afspraak.
– Zorg dat er een persmap met informatie over uw noviteiten,
doorontwikkelingen en uw onderneming klaarligt.

+

3.5 Online-media

Het internet heeft de mogelijkheden van informatieverspreiding
enorm uitgebreid. Een groot aantal vaktijdschriften, magazines
en dagbladen biedt online-versies van hun producten aan. Daarbij
komen nog de brancheportalen, informatiediensten en zelfstandige
online-magazines. Al deze vormen bieden uitstekende
mogelijkheden om berichten actueel en afgestemd op de doelgroep
te plaatsen. Wie berichten voor het internet schrijft, moet één ding
voor ogen houden: ‘kort maar krachtig!’ (meer over dit thema in
paragraaf 4.4: de persinformatie). Daarnaast zijn internetredacties
blij met goed beeldmateriaal en videosound-data.
Maak ook gebruik van de brancheportalen die Messe Düsseldorf
voor veel van haar vakbeurzen voert.
De portaalredacteuren zijn zeer geïnteresseerd in uw noviteiten en
publiceren deze graag!
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4

De instrumenten
voor uw persactiviteiten

+

4.1 Persmailinglijst

Het is de moeite waard om energie en tijd te steken in het
opzetten en onderhouden van een persmailinglijst. Ook al is de
persinformatie nog zo interessant, als deze naar de verkeerde
adressen wordt gestuurd levert het niets op. Daarom:
– Ga na welke vaktijdschriften en kranten voor uw informatie
relevant zijn. In de adresgegevens dient ook indien bekend de
juiste afdeling (de redactie en niet de advertentieafdeling) te
worden vermeld.
– Categoriseer de adressen naar doelgroep (bijvoorbeeld vakpers,
economiepers, elektronische media = radio / televisie). Zo kunt
u de juiste mailinglijst bij de inhoud kiezen. Hiermee bespaart
u portokosten daar het bericht niet ten onrechte wordt
aangeboden.
Voor het samenstellen van persmailinglijsten kunt u gebruik maken
van verschillende naslagwerken, zoals
– Handboek Nederlandse Pers, Nijgh Periodieken B.V.,
Stationsplein 2, 3112 HJ Schiedam,
www.handboeknederlandsepers.nl.
Ook brancheverenigingen, industrieverenigingen, kamers van
koophandel en Messe Düsseldorf kunnen bij het zoeken naar
redactieadressen behulpzaam zijn.
Om er voor te zorgen dat uw mailinglijst up-to-date is, dient u
alle adreswijzigingen direct aan te passen.
Controleer regelmatig of de adressen nog kloppen.

+

4.2 Persservice

Ook persagentschappen bieden de mogelijkheid om persinformatie
afgestemd op de doelgroep gericht te verspreiden. Tegen betaling
kunt u als geregistreerd gebruiker de mailinglijsten benutten voor
teksten, beeldmateriaal, multimedia etc.
Daarnaast vindt u op het internet talrijke brancheinformatiediensten, portalen en nieuwsbrieven waarmee u uw
doelgroep bereikt. Aan deze service zijn veelal kosten verbonden.
Controleer dus of het zinvol is daar een bericht te plaatsen.

+

4.3 Verzending: drukwerk of online

Persteksten en beeldmateriaal worden vrijwel uitsluitend per email
verstuurd. Toch zijn er altijd nog journalisten die de voorkeur
geven aan op papier gedrukte woorden die hen per post wordt
toegestuurd, al wordt deze groep steeds kleiner. Ons advies: vraag
na hoe men het materiaal wil ontvangen en neem dit op in de
mailinglijst. Zo ontvangt iedereen de informatie op de gewenste
manier en in een vorm die men eenvoudig kan bewerken.

Als u uw tekst per email verstuurt, gebruik dan het Rich Text
Format (RTF) als gegevensformaat. Zo bent u er zeker van dat
uw persberichten door iedere ontvanger, onafhankelijk van het
sturingssysteem dat men gebruikt, kan worden geopend en
bewerkt.

+

4.4 De persinformatie

De kans dat uw persinformatie wordt gepubliceerd, hangt
wezenlijk van uw opbouw en formulering af.
Uw product kan nóg zo goed, uw bericht nóg zo interessant zijn,
maar als het wezenlijke van de tekst niet direct opvalt, gebeurt er
niets mee. Bedenk dat redacties een grote hoeveelheid informatie
ontvangen. De redacteur heeft de lastige taak een keuze te maken
en staat daarbij ook nog onder tijdsdruk. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat hij kiest voor teksten die direct zijn
nieuwsgierigheid prikkelen en daarnaast ook nog eens eenvoudig
te bewerken zijn. Maak in ieder geval duidelijk wat de meerwaarde
van uw product voor gebruikers is.
Om gepubliceerd te worden, dienen persberichten altijd op een
actueel bijzonder thema of een noviteit in te gaan. Als u bovendien
de volgende regels in acht neemt, dan heeft u een grote kans van
slagen:
– Vat goed samen, schrijf zakelijk en in de derde persoon.
– Vermijd reclamekreten en superlatieven. Daar de redacties
verantwoordelijk zijn voor de juistheid van uw statements,
zullen dergelijke formuleringen zonder meer worden
weggestreept.
– Zorg dat de belangrijkste informatie aan het begin staat. De
woorden wie, wat, wanneer, hoe en waarom vormen een goede
oriëntatie: de lezer dient in ieder geval een antwoord op deze
vragen te krijgen. Bovendien is het eenvoudiger een tekst die
zo is opgebouwd in geval van plaatsgebrek in te korten.
– Voorzie de tekst van titels/kopjes die de kern duidelijk maken.
– Gebruik zo min mogelijk vakbegrippen en vreemde woorden.
De lezerskring van vaktijdschriften bestaat niet uitsluitend uit
technici. Het bemoeilijkt bovendien het werk van de redacteur
als hij de tekst eerst moet ‘vertalen’.
– Berichten die bestemd zijn voor het buitenland, moeten in de
taal van dat land worden aangeleverd. Laat de tekst door een
professionele vertaler – het beste een native speaker – vertalen.
Ook de formele opbouw van een persbericht is belangrijk:
– Vermeld in de koptekst duidelijk dat het een persbericht betreft.
Het meest optimale is als u een voorgedrukt of digitaal voorblad
gebruikt waar alle standaardinformatie (zoals bedrijfsadres,
telefoonnummer etc.) op vermeld staat.
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Wees ervan bewust dat u met foto’s vaak grote hoeveelheden data
verstuurd wat niet iedere inbox aankan. Dit kan tot irritatie leiden.
Voeg om te beginnen slechts één foto toe en bied aan indien
gewenst meer beeldmateriaal per email of CD toe te sturen. U kunt
ook verwijzen naar beeldmateriaal dat u in de online-persservice
van uw bedrijf voor media beschikbaar heeft gesteld.

– Geef de verzenddatum aan en in het geval er vragen komen,
tevens naam, telefoon- en faxnummer en emailadres van de
perscontactpersoon.
– Bedruk het papier enkelzijdig en gebruik een minimale
regelafstand van 1,5. Neem 30 regels per bladzijde en
40-50 karakters per regel.
– Belangrijk! Structureer de tekst door alinea’s. Gebruik geen
onderstrepingen, hoofdletters en andere accenten zoals
merknamen.
– Voeg een foto aan de tekst toe of een verwijzing naar waar
of bij wie een foto kan worden opgevraagd.

+

+

4.5 De persfoto

Foto’s zijn een essentieel element voor de vormgeving van geprinte
media.
Een pakkende afbeelding heeft vaak grotere kans gepubliceerd
te worden dan een tekst!
Daarnaast kunnen afbeeldingen persinformatie zinvol aanvullen en
verduidelijken. Vakredacties zijn maar al te vaak aangewezen op
goed fotomateriaal daar ze zelden de mogelijkheid hebben om een
persfotograaf aan te stellen of een dure fotodienst in de arm te
nemen. Helaas zijn goede foto’s zeldzaam. De meest voorkomende
fouten: de foto’s zijn te klein, de beeldkwaliteit is slecht en het
motief verraadt dat er een amateur aan het werk was.
Heel belangrijk! Neem nooit een motief uit uw reclamemateriaal.
Let erop dat uw foto’s geloofwaardig zijn en de gefotografeerde
personen of voorwerpen in hun ‘natuurlijke’ omgeving zijn
afgebeeld. Voorbeeld: fotografeer een machine in een fabriek en
niet in een fotostudio.
Hier dient u bij persfoto’s op te letten:
– De productie van persfoto’s hoort in de hand van een
persfotograaf of een industriële fotograaf te liggen. Deze kent
de eisen die redacties aan beeldkwaliteit en compositie stellen.
– In de mediawereld heeft de digitale afbeelding de papieren foto
verdrongen. Belangrijk is de beeldresolutie. Deze dient minstens
300 dpi te zijn.
– Bij iedere afbeelding hoort een onderschrift die meer informatie
over het motief, publicatierechten en de afzender (firma-adres)
geeft.
Tip: de toevoeging ‘gratis te gebruiken’ voorkomt vragen en maakt
het eenvoudiger de foto af te gebruiken.
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4.6 De persmap

Als u meerdere persteksten aan journalisten wilt sturen, is het
zinvol een persmap te creëren. De inhoud van de persmap is
afhankelijk van de gelegenheid waarvoor deze wordt samengesteld.
Bij een beurs zijn het persconferenties of het bezoek van een
journalist op de stand.
In de persmap behoren informatieteksten over beursnoviteiten,
een foto-CD en een tekst over de onderneming met de belangrijkste
bedrijfseconomische gegevens voor de zakelijke pers. Informatie
over andere producten van uw onderneming dienen naar behoefte
op uw stand te kunnen worden overhandigd.
Als de persmap op een persconferentie wordt uitgedeeld, verwacht
de journalist bovendien een lijst met de sprekers met volledige
voor- en achternaam, titels en functie alsmede de spreektekst.
Indien mogelijk voegt u een korte samenvatting van de
conferentie-inhoud met de centrale kernpunten van de sprekers
toe. Houd er rekening mee dat internationale beurzen ook door
buitenlandse journalisten worden bezocht. Het is aan te raden uw
persmap ook in een vreemde taal (tenminste Engels) beschikbaar te
hebben. De vertalingen dienen uitsluitend door een professionele
vertaler te worden gemaakt. Slecht vertaalde teksten, vooral als
het vakteksten betreft, kunnen niet alleen leiden tot ernstige
misverstanden, maar schaden ook het imago van uw onderneming.
Het is een goede service als u de teksten en afbeeldingen ook
op een USB-stick aanbiedt.
Als u een online-persservice onderhoudt, kunt u als alternatief
in de persmap de verwijzing toevoegen dat de persteksten daar
gedownload kunnen worden.

4
+

4.7 Persinformatie op het internet

Het is aan te raden om op uw internetside een eigen domein voor
de pers in te richten. Deze sectie dient direct vanaf de homepage
per button bereikbaar te zijn en in één oogopslag overzichtelijk te
tonen welk aanbod er te vinden is (bijvoorbeeld nieuws,
bedrijfsinformatie, productinformatie, archief, fotoservice,
contactpersoon etc.). In het persdomein moet doorlopend alle
tekst- en fotomateriaal ter beschikking staan waarover uw
onderneming beschikt. In aanloop naar een beurs is het zinvol om
een link naar het desbetreffende evenement op te nemen zodat u
de bezoekers attendeert op uw deelname. Het bijbehorende logo
kan van de beurs-server worden gedownload.
Voor veel evenementen heeft Messe Düsseldorf een eigen portaal op
het internet. Deze biedt de exposant de mogelijkheid om noviteiten
en firma-informatie op een prominente plek te presenteren – een
nuttige aanvulling op uw eigen online-presentatie.

+

4.8 De persconferentie

Een persconferentie biedt de mogelijkheid om persoonlijk
contact met journalisten te leggen of te onderhouden, en om
een alomvattend beeld van uw bedrijf over te dragen.
Tegelijkertijd staan redacteuren juist tijdens de beurslooptijd
extreem onder tijdsdruk. Weeg daarom zorgvuldig af of een
persconferentie tijdens de beurs voldoende zakelijke inhoud biedt
zodat het voor journalisten de moeite waard is. Als exposant gaat
u met uw evenement namelijk de strijd aan met vele andere
ondernemingen om de weinige tijd van journalisten en de beperkte
ruimte in vaktijdschriften voor uw presentatie te winnen. Als u
geen substantiële informatie kunt overbrengen, kunt u de
journalisten snel irriteren en zal de gewenste resonantie uitblijven.
In plaats van een persconferentie te organiseren kunt u de
journalisten ook uitnodigen voor gesprekken op uw beursstand.
De directie heeft tijdens individuele gesprekken veel meer de
mogelijkheid om op specifieke vragen en interesse van vak-,
economie- of dagbladenjournalisten in de gaan. Dit stimuleert de
intensiteit van de gesprekken en biedt u tevens de kans om van de
redacteuren – die ook uitstekend op de hoogte zijn – interessant
nieuws te vernemen.
Als u toch van mening bent dat er een goede reden is om een
persconferentie te beleggen, begin dan tijdig met de
organisatorische voorbereidingen (een checklist vindt u op pagina
24). U moet om te beginnen de locatie en de datum met de directie
afstemmen. Hun aanwezigheid is een absolute must zodat er een
inhoudelijk goed gesprek kan plaatsvinden. Heeft u een datum
gekozen, stem deze dan absoluut af met de persafdeling van Messe
Düsseldorf en eventueel ook met de belangrijkste journalisten. Het
kan zijn dat een ander bedrijf hen op hetzelfde tijdstip al voor een
persconferentie heeft uitgenodigd. Als locatie kunt u een ruimte
op het beursterrein reserveren of kiezen voor een zaal in de buurt

zodat de redacteuren die een overvolle agenda hebben niet
wegblijven daar het te ver van het evenement verwijderd is.
U kunt er ook voor kiezen om de persconferentie op uw eigen
stand te organiseren. Dit heeft als voordeel dat u zich in uw eigen
omgeving bevindt, u de journalisten uw producten kunt tonen en
u alle aanvullende informatie bij de hand heeft in de vorm van de
persmap.
Zijn de datum en de locatie vastgesteld, dan dient u drie tot
vier weken vóór het begin van de persconferentie een
schriftelijke uitnodiging met antwoordkaart te versturen
(betreft het buitenlandse journalisten, dan kan de uitnodiging zelfs
vijf tot zes weken van tevoren worden verstuurd).
Indien u de uitnodiging per email verstuurt, dan kunt u wat korter
van tevoren actie ondernemen (ongeveer een week van tevoren).
Media die dagelijks grote hoeveelheden informatie bewerken, zoals
persagentschappen en dagbladen, prefereren informatie per email.
In sommige gevallen is dat zelfs de enige mogelijkheid. Aan deze
wens dient men absoluut tegemoet te komen. Echter, omdat
schriftelijke uitnodigingen steeds zeldzamer worden, kunt u
daarmee wel de aandacht trekken. Hierin ligt dus ook een kans
voor u!
Vergeet niet alle belangrijke gegevens zoals locatie, tijdstip en
sprekers te vermelden (meer tips voor een uitnodiging vindt u in de
bijgevoegde checklist). Als u geen reactie krijgt op de uitnodiging,
kunt u enkele dagen voor aanvang van het evenement de redacties
telefonisch benaderen en vragen naar een bevestiging of afzegging.
Bij de inhoudelijke voorbereiding moeten de sprekers toezeggen om
kort en bondig te zijn.
Gesproken bijdrages van tien minuten zouden voldoende
moeten zijn om de belangrijkste informatie over te brengen.
Veel mensen zijn ijdel en willen graag spreken. Beperk daarom het
aantal sprekers tot maximaal drie en houd daarin voet bij stuk. De
aansluitende discussierondes mogen niet aan tijd gebonden zijn. De
ervaring leert echter dat deze de 20 minuten zelden overschrijden.
Bereid de sprekers ook voor op kritische vragen om pijnlijke stiltes
of impulsieve reacties te voorkomen.
Om er zeker van te zijn dat de journalisten alle genoemde feiten
voorhanden hebben, heeft u persmappen voorbereid met daarin
niet alleen de teksten maar ook informatie over uw bedrijf,
fotomateriaal van de gepresenteerde producten en eventueel
informatie over de sprekers.
Deel de informatie bij aanvang van de persconferentie uit zodat de
journalisten aanvullingen of opmerkingen bij de teksten kunnen
plaatsen.
Met een buffet of lunch kunt u weliswaar als gastheer/-vrouw
goede sier maken, maar journalisten hebben tijdens een beurs
zelden tijd daaraan deel te nemen. Het is voldoende als u tijdens
de persconferentie drankjes aanbiedt.
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4.9 Het persgeschenk

Het is alom de gewoonte om journalisten na afloop van een
persbijeenkomst of een bezoek aan uw stand een relatiegeschenk
te overhandigen. De keuze van een relatiegeschenk vraagt
overigens om een grote dosis fijngevoeligheid. Te dure cadeaus
slaan de plank vaak mis. Wat bedoeld is als een blijk van dank
voor de samenwerking of een teken van gastvrijheid, kan door de
ontvanger als een poging tot manipulatie of zelfs omkoping worden
gezien. Hun beroepsethos verplicht journalisten tot objectiviteit
en het merendeel van de journalisten neemt deze verplichting heel
serieus. Laat het daarom bij kleine gestes. Vervang waarde door
fantasie!
Iets praktisch of decoratiefs voor op het bureau, een origineel
spel of een product van uw bedrijf dat geschikt is als geschenk
kan veel plezier opleveren zonder dat het ergens toe verplicht.
Denk er ook aan dat een persgeschenk handig en licht te
transporteren moet zijn. Er zit niemand op te wachten om dozen
door de beurshallen of conferentiezalen mee te tronen.

+

4.10 Persknipsels

U heeft de door u gekozen PR-instrumenten vóór en tijdens de
beurs ingezet. Na afloop van de beurs wilt u uiteraard weten in
welke media er over uw bedrijf en uw producten verslag is gedaan.
Vertrouw er niet uitsluitend op dat u bewijsexemplaren worden
toegestuurd; niet iedere uitgeverij biedt deze service. Het is het
beste als u zich op de belangrijkste vaktijdschriften abonneert en
gericht zoekt naar vermeldingen over uw bedrijf en uw producten.
Om een zo compleet mogelijke verzameling van berichtgevingen te
hebben, schakelen veel bedrijven een ‘knipseldienst’ in. Helaas
worden vaktijdschriften bij de recherche van knipseldiensten te
weinig nageplozen. U krijgt dan weliswaar een kort stukje uit een
lokale krant maar mist een artikel van meerdere pagina’s over de
productnoviteiten van uw onderneming. Voor bijzondere
PR-activiteiten waarover u de totale dagbladen- en economiepers
wilt informeren, is het absoluut zinvol om een knipseldienst
eenmalig in de arm te nemen. Bij het contracteren dient u de
knipseldienst de tekst van uw persbericht en een lijst van de
aangeschreven redacties (mailinglijst) te bezorgen zodat men weet
op welke publicaties men specifiek dient te letten.
Adressen en voorwaarden van de verschillende knipseldiensten
vindt u op het internet of kunt u opvragen bij De
Communicatiedesk (www.decommunicatiedesk.nl). Op de
toegezonden knipsels staat informatie over de hoogte van de
oplage en over de frequentie waarmee de publicatie verschijnt.
Zo heeft u een overzicht van het aantal lezers dat uw bericht heeft
bereikt. Echter, windt u niet op als een belangrijk dagblad niet op
uw persbericht heeft gereageerd; het aantal publicaties mag niet
de enige maatstaf voor het succes van uw werk zijn.
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Beurs-opvolging
en succescontrole

5

Na afloop van de beurs dient u meteen met de evaluatie beginnen.
Net als dat u uw beurssucces meet en analyseert, moet u ook uw
persactiviteiten onder de loep nemen.
Registreer daarom de namen en adresgegevens van de journalisten
en redacties die bij u op de stand zijn geweest en actualiseer
daarmee uw mailinglijst.
Creëer uw eigen afsluitend beurspersbericht voor de pers en stuur
dit naar de journalisten. U kunt het afsluitend persbericht van
Messe Düsseldorf gebruiken om uw bericht mee aan te vullen. Deze
vindt u direct na afloop van de beurs op de homepage van het
evenement in het portaal voor de pers.
Het is aan te bevelen om journalisten die aangemeld waren maar
niet op uw stand zijn verschenen, de persmap toe te sturen.
Diegenen die wel gekomen zijn kunt u een korte dankbrief sturen
waaruit blijkt dat u interesse in hun werk en een verdere
samenwerking heeft. Probeer het contact met hen tot uw volgende
beursdeelname in Düsseldorf te onderhouden. Er valt beslist ook
tussen de evenementen in wat te melden over uw producten of de
ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Zorg dat men u niet vergeet,
maar dit kan alleen door het sturen van echt interessante
berichten.
Het succes van persactiviteiten is moeilijk meetbaar. Ook als u
uitstekend werk heeft verricht, vindt u niet zonder meer uw
onderneming op de titelpagina van alle belangrijke publicaties
terug.
Maar misschien heeft u tijdens de looptijd van de beurs gemerkt
dat de interesse van de journalisten in uw onderneming groter was
dan tijdens vorige beursdeelnames of dat er vragen werden gesteld
die al een zekere voorkennis verrieden. Ook daarmee heeft u het
bewijs van het succes van uw persactiviteiten gekregen.
Bij het beoordelen van uw werk moet u één ding voor ogen
houden: persactiviteiten vergen veel geduld. U kunt niet meteen
na de eerste activiteiten verwachten dat de gehele pers uw
informatieaanbod oppakt. Alleen wanneer u de media doorlopend
van zakelijke informatie voorziet en de gelegde contacten
onderhoudt, creëert u een positieve algemene kijk op uw
onderneming en versterkt u het vertrouwen in het
prestatievermogen van uw producten. Het succes van uw
persactiviteiten kan daarom alleen op de lange termijn worden
beoordeeld.
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Zo werkt de persafdeling
van Messe Düsseldorf
Messe Düsseldorf vindt samenwerking met de internationale pers
uitermate belangrijk. In de aanloop naar een vakbeurs komt het
volledige persteam in actie. Samen met de buitenlandse
vertegenwoordigingen van Messe Düsseldorf worden de relevante
contactgegevens van de pers van over de hele wereld vergaard en
geactualiseerd. Zoals al eerder genoemd, zijn – vooral in het
buitenland – de verschillende vaktijdschriften de belangrijkste
media.
Afhankelijk van het type en de inhoud van de beurs, worden echter
ook alle andere media zoals economievakbladen, dagbladen, radio
en televisie benaderd.
Er worden doorlopend berichten geschreven over alle aspecten
van de beurs en de economische en sociale betekenis van de
tentoonstellende branche. Deze berichten worden doelgroepgericht
door de persafdeling verspreid. Bovendien worden de berichten,
tezamen met beeldmateriaal en alle overige relevante informatie
over de beurs, in de online-persservice voor journalisten op de
website van de beurzen beschikbaar gesteld.
De persactiviteiten worden aangevuld met vak-artikelen die in
opdracht van de persafdeling door vakjournalisten worden
geschreven. Daarin worden ingegaan op actuele ontwikkelingen
binnen de branche die ook als thema op de beurs terug te vinden
zullen zijn. Tijdens persconferenties in het binnen en buitenland
gaan experts van de betrokken brancheorganisaties,
samenwerkingspartners en Messe Düsseldorf zelf met de
journalisten in gesprek.
Alle belangrijke informatie en een keur aan foto’s staan ook in
het persportaal van de betreffende beurs ter beschikking.
Met behulp van gericht en media-specifiek informatiemateriaal
wordt de aandacht van radio en televisie getrokken. Speciale
bijeenkomsten en persrondes voor fotografen en televisieteams
bieden een goed beeld van de beurs en zorgen ervoor dar deze
bij een breed publiek bekend wordt.
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‘Waar dient dit alles voor?’
Persactiviteiten zijn een bepalende factor als het erom gaat
een beurs internationaal op de kaart te zetten. Met behulp van
de pers worden overal ter wereld professionals geattendeerd op de
beurs en gestimuleerd om een bezoek aan Düsseldorf af te leggen.
En dat is nu net wat het voor u als exposant interessant maakt om
aan een beurs deel te nemen: het bezoek van experts aan wie u uw
producten of uw dienstverlening kunt presenteren en met wie u
zaken kunt doen. Het werk van de persafdeling van Messe
Düsseldorf is daarom in het belang van iedere afzonderlijke
exposant, ook als niet ieder bedrijf of ieder product specifiek
wordt benadrukt.
U kunt bij ons terecht voor data en locaties van de persconferenties
die voor de verschillende beurzen in het binnen- en buitenland
worden georganiseerd. Bedenk daarbij wel dat de overzeese
persconferenties voor de grote industriële beurzen vaak ruim
een jaar voor het begin van de beurs plaatsvinden. Maak
vakjournalisten waarmee u of uw buitenlandse vestiging goede
contacten heeft, op deze persconferenties attent.

7

Onze service voor u
De persafdeling van Messe Düsseldorf heeft voor u een
servicepakket samengesteld om u bij uw persactiviteiten in het
kader van uw beursdeelname te ondersteunen. De volgende
services vindt u in ons Online-Order-System, waarvoor u direct
na de officiële bevestiging van uw stand de toegangsgegevens
krijgt.

+

+

De aangeleverde productinformatie van exposanten is natuurlijk ook
interessant voor de betrokken persafdeling van de beurs. En hoe
banaal het ook moge klinken:
alleen informatie die wij ontvangen, kunnen we doorsturen.

7.1 Vakperslijst

We stellen voor iedere beurs graag de actuele contactgegevens
van de belangrijkste vakbladen in binnen- en buitenland ter
beschikking. Deze lijst kan praktisch zijn voor uw eigen
persactiviteiten en maakt het u mogelijk de voor u geschikte media
te benaderen.

+

Dit betekent dat we in onze gesprekken met vakjournalisten, bij de
samenstelling van het aanbod aan thema’s voor radio en televisie
en bij de keuze van geschikte objecten voor fotosessies en
tv-opnames enkel die informatie mee kunnen laten wegen waar
we tijdig van op de hoogte zijn gebracht. Uitgerekend bij de
laatstgenoemde activiteiten – fotosessies en tv-opnames – zijn we
aangewezen op uitvoerige beschrijvingen van producten teneinde
af te kunnen wegen of deze producten optisch goed te presenteren
en interessant voor een breed publiek zijn.
Zelfs als het niet lukt een productbericht tijdig aan te leveren, dan
nog zou iedere exposant ook nog kort van tevoren de persafdeling
over zijn producten en over het speciale programma tijdens de
beurs (bijvoorbeeld het bezoek van een prominente gast op de
stand) moeten informeren.

7.2 Persberichten

Kranten en tijdschriften zijn ideale multiplicatoren die u zeker
dient in te zetten. Het beste resultaat boekt u met persberichten
over nieuwe producten en innovatieve dienstverlening of met
achtergrondinformatie over uw onderneming. Door te kiezen voor
professioneel taalgebruik met een goed informatiegehalte zonder
reclame, heeft u de meest kans dat uw berichten gepubliceerd
worden. Plaats uw berichten op het internetportaal van de
desbetreffende beurs. Door gebruikmaking van uw exposantenlogingegevens kunt u de informatie onder ‘Ihre Firma im Portal’
plaatsen. Dit presentatieplatform voor exposanten biedt u een
keur aan gratis mogelijkheden om uw firma online te presenteren.
Een omvangrijk firmaprofiel met foto en/of volledige
productinformatie verhoogt de kans op respons van media,
geïnteresseerden en klanten.
De ervaring leert dat deze service veelvuldig door de pers wordt
benut om in een bericht voorafgaande aan de beurs een
voorbeschouwing over de te verwachten noviteiten en
doorontwikkelingen te geven. Ook worden de beschikbare
persberichten als wegwijzer voor de beurs genomen. Wie de
kleine moeite niet neemt om van dit – gratis – aanbod gebruik
te maken, wekt al snel de indruk dat er niets interessants is om
te melden.

7.3 Fotosessies en perswandelingen

In deze samenhang dient het volgende nog wel duidelijk te worden
vermeld: de keuze van producten waarover wordt gepubliceerd,
maakt iedere redactie, ieder vaktijdschrift en ieder
televisieprogramma zelf. Wij kunnen, net als u bij uw eigen
PR-activiteiten, slechts aanbieden – er kunnen geen eisen worden
gesteld. Als echter op basis van de informatie vooraf een journalist
u benadert, grijp deze kans dan met beide handen aan! Weiger niet
uitgebreide informatie te verstrekken.
Wees bereid om de – veelal kleine – ongemakken van een
foto- of televisieopname voor lief te nemen!
En als de foto- of tv-opnames, die vaak een dag voor beursbegin
plaatsvinden, uw tijdplanning bij de standbouw door elkaar gooien,
realiseer u dan dat iedere concurrent u voor het effect dat een
reportage op televisie of een foto in een dagblad heeft, zal
benijden!

+

Uiteraard is ons de volgende situatie niet onbekend: een firma die
een baanbrekende noviteit op een beurs wil presenteren, is soms
bang dat ze met een voorpresentatie het verrassingseffect van hun
eigen presentatie ondermijnen. Natuurlijk dient men bij de
marktinvoering van een nieuw product af te wegen wanneer en hoe
men dit product het beste kan introduceren. Maar bij deze afweging
mag niet over het hoofd worden gezien dat het er uiteindelijk op
aankomt om de interesse van potentiële kopers te winnen.
Beursbezoekers zijn geïnteresseerd in het doen van investeringen.
Op de beurs worden ze echter geconfronteerd met een bijna
onoverzienbare hoeveelheid aan producten.

7.4 Persplanner

De persafdeling creëert voor iedere beurs in Düsseldorf een
persplanner voor journalisten. Deze brochure die door journalisten
als leidraad en hulp bij hun werk zeer frequent wordt gebruikt,
bevat:
– de data van alle persconferenties tijdens de beurs;
– de namen van alle vertegenwoordigers van de exposerende
bedrijven die als contactpersoon voor journalisten op de stands
aanwezig zijn;
– algemene informatie over de betreffende beurs, de namen van de
persteams en verwijzingen naar de service voor journalisten.
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U heeft beslist al ruimschoots voor aanvang van de beurs bedacht
of u de aanwezigheid van talrijke vakjournalisten in deze periode
voor een persconferentie van uw bedrijf wilt benutten. De criteria
aan de hand waarvan u af kunt wegen of u positief of negatief
tegenover een

+

persconferentie van uw bedrijf
staat, hebben we u al gegeven. Wij zijn echter ook te allen tijde
bereid u door middel van een persoonlijk gesprek te adviseren of
u bij de keuze van datum, locatie of de samenstelling van een lijst
van journalisten die uitgenodigd dienen te worden, behulpzaam te
zijn. Daarbij moet echter wel opgemerkt worden dat de
verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en de uitvoering van
een persconferentie uitsluitend bij u ligt – wij kunnen u hierin
enkel ondersteunen.
U dient in ieder geval de datum en de locatie van uw evenement
met ons af te stemmen, nog vóór u uw uitnodigingen verstuurt.
Dit heeft twee redenen: ten eerste coördineren we bij de
persafdeling het tijdstip van alle geplande persconferenties. Indien
twee bedrijven op eenzelfde tijdstip hun persconferentie hebben
gepland – wat bij beurzen van minimaal 500 exposanten regelmatig
voorkomt – dan worden deze bedrijven hier direct op gewezen en
gevraagd of ze hun conferentie willen verplaatsen. Deze procedure
is niet alleen voor de organiserende firma’s belangrijk, maar ook
voor de journalisten. Zij benutten namelijk de in de persplanner
gepubliceerde persconferenties van exposanten om hun bezoek aan
de beurs in te delen.
In het perscentrum van Messe Düsseldorf is op de dag van de
conferentie de actuele gegevens van tijdstip en locatie te vinden.
Gelijktijdig met het doorgeven van het tijdstip van uw
persconferentie vragen wij u de naam door te geven van de
medewerker(s) van uw firma die u tijdens de gehele beurslooptijd
als contactpersoon voor gesprekken met journalisten beschikbaar
heeft gesteld. Deze informatie wordt in de persplanner
gepubliceerd en zorgt ervoor dat journalisten die zich voor uw
producten interesseren altijd vakkundig te woord worden gestaan en
niet door een onwetende gesprekspartner vroeg de aftocht blazen.
Dat de aangewezen
contactpersoon voor de pers
uiteraard een absolute kenner van de onderneming dient te zijn en
de competentie moet hebben om ook goed om te kunnen gaan met
kritische vragen, is al eerder benoemd.
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7.5 Persvakjes

Vrijwel iedere journalist die een beurs bezoekt gaat langs bij het
perscentrum. Als exposant kunt u van deze dienst profiteren door
een persvakje te huren waarin u uw persberichten of –mappen kunt
leggen. Ook hiervoor vindt u het bestelformulier in het OnlineOrder-Sytem.
De vakjes bevinden zich direct bij de ingang van het perscentrum
en worden - in alfabetische volgorde – voorzien van de naam van
de exposerende firma.
In deze persvakjes dient u uitsluitend persmateriaal te
deponeren, dus geen brochures of foto’s voor
reclamedoeleinden.
Heeft u uw persberichten in verschillende talen, dan kunt u het
beste meerdere persvakjes huren en deze duidelijk kenmerken. Met
behulp van de persvakjes heeft u de kans om buiten uw eigen
beursstand om de journalisten aan te spreken en hun interesse voor
uw tentoonstellingsaanbod te wekken.

8

Accreditatie
Journalisten die een beurs willen bezoeken, ontvangen – als ze
zich officieel als persvertegenwoordiger hebben aangekondigd, een
perskaart.
Perskaarten worden uitsluitend verstrekt op vertoon van een
geldige pers- of redactielegitimatie.
De selectie is voor ons niet altijd eenvoudig. Daarbij zijn we bij het
verstrekken van perskaarten en het erkennen van de verschillende
legitimaties vrij strikt. We willen er zeker van zijn dat de personen
die met een perskaart van Messe Düsseldorf een stand betreden, uw
support ook werkelijk verdienen. Bij ons werken vrijwel uitsluitend
eersteklas mediavertegenwoordigers. Dit heeft door de jaren heen
tot een kwalitatief hoogwaardige berichtgeving geleid, en dan met
name in de vakbladen.
We willen dit graag zo houden of liever nog, waar mogelijk
verbeteren. ‘Bij ons staat kwaliteit voorop’, deze uitspraak geldt
niet alleen voor onze evenementen maar ook voor onze
persactiviteiten. Als er dus een mediavertegenwoordiger bij u op de
stand komt, let er dan op dat deze in het bezit is van een geldige
perskaart van Messe Düsseldorf of zich door onze jaarperskaart kan
legitimeren. De kaarten zien er als volgt uit:

+

Jaarperskaart

Maak daarom gebruik van het gegeven dat veel
mediavertegenwoordigers hun perskaart zichtbaar dragen. Spreek
hen aan en overhandig uw persmap, informeer hen zakelijk over de
noviteiten die uw onderneming op de beurs presenteert. Dergelijke
toevallige ontmoetingen kunnen waardevolle contacten opleveren.
Twijfel echter niet als een journalist geen interesse toont. Binnen
het gedifferentieerde medialandschap zijn journalisten vaak voor
een bepaald onderwerp binnen de branche verantwoordelijk en
daarom ook slechts in bepaalde aspecten van de beurs
geïnteresseerd.

+

Evenementperskaart
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Daar geen enkel accreditatiesysteem sluitend is, heeft onze
persafdeling het volgende verzoek aan u: indien u twijfelt of
iemand met een perskaart ook werkelijk een journalist is of dat
deze persoon eigenlijk een advertentieverkoper blijkt te zijn,
informeer dan de betreffende persafdeling van de beurs. Wij zullen
dit dan verder afhandelen. In de regel geldt uiteraard dat iedere
geaccrediteerde journalist een belangrijke partner is; voor ons om
met de desbetreffende beurs de gewenste publiciteit te bereiken,
en voor u om aandacht voor uw producten en firma te genereren
met als resultaat zakelijk succes.
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Tips voor speciale gevallen
binnen de mediawereld
Ook voor elektronische media zijn de beurzen in Düsseldorf een
beleving al is de behoefte van deze media natuurlijk anders dan
die van de gedrukte pers. Programmamakers bij de radio zijn op
zoek naar interessante gesprekspartners en noviteiten en voor
televisieredacteuren zijn naast de nieuwswaarde uiteraard ook
de optische mogelijkheden van groot belang. Een weinig
aantrekkelijke stand en een object dat op televisie niet goed
overkomt zullen een televisieteam niet kunnen motiveren om
opnames te maken.

+

9.1 Elektronische media: televisie/radio

Wees ervan bewust wat de enorme PR-waarde van een televisiespot
of een radiobijdrage is. We raden u aan de televisie- en
radioreporters en ook de fotojournalisten waar gewenst te helpen,
ook als u dit extra moeite kost.
Wees coöperatief, pas uw stand aan en maak het mogelijk dat
er opnames worden gemaakt.
De eventuele bijkomende kosten staan in geen verhouding tot het
te verwachten voordeel.

+

9.2 Commerciële radio/televisie

Een uitzondering die zeker vermeld dient te worden, is de wereld
van de commerciële radio en televisie. De bijdragen hiervan zijn
niet altijd van redactionele aard. Veelal gaat het om pure
reclame-uitzendingen. Dit betekent concreet dat een
vertegenwoordiger van deze media die in het bezit is van een
perskaart van Messe Düsseldorf, toch iemand kan zijn die
verantwoordelijk is voor advertenties. Of het de moeite waard is
om zendtijd te kopen, dient iedere exposant zelf te beslissen.
De persafdeling van Messe Düsseldorf kan hier slechts enige tips
geven:
– Commerciële zenders maken vaak gebruik van zelfstandig
opererende productiefirma’s. Vraag voor welk programma er
wordt geproduceerd. Vraag naar de productieopdracht van de
radio-omroep.
– Indien u heeft toegestemd met de productie, laat dan wel een
‘koopverdrag’ opstellen waarin het volgende wordt vastgelegd:
a) zender
b) titel van het programma
c) zendtijd (dag en tijdstip)
– Laat u informeren over het aantal kijkers/luisteraars van het
programma of van de zender (reikwijdte).
Zendtijd bij commerciële zenders is duur. Ga daarom van tevoren
goed na of dit project voor u interessant is.
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9.3 Redactie- en advertentiebureaus

De redactionele werkzaamheden van de verschillende media zijn in
de regel strikt gescheiden van de afdeling advertentieverkoop van
de uitgeverijen. Ook bij veel bedrijven geldt dat de pers- en
reclame-activiteiten niet door dezelfde afdeling worden verricht.
In principe geldt:
– Tijdschriften en kranten leven van de reclames van hun klanten.
Goed doordachte en duurzame redactionele berichtgeving is
alleen voor die media mogelijk die ook financieel gezond zijn.
Alleen al om deze reden is acquisitie voor advertenties
noodzakelijk.
– Een advertentie is als aanvulling op een redactionele input zeer
geschikt en kan de aandacht voor de besproken producten
verhogen.
– Reclame en redactioneel werk hebben verschillende doelen.
Een advertentie kan nooit de journalistieke inhoud vervangen,
en vice versa.
Het is weliswaar geen schering en inslag maar het komt toch vaak
voor dat het plaatsen van advertenties afhankelijk wordt gemaakt
van redactionele berichtgeving. Andersom gaat dit ook op. Het is
aan u om te beslissen of u op deze manier aandacht voor uw
onderneming wilt genereren. Houd wel rekening met de volgende
visie:
Lezers zijn potentiële klanten en kopers van uw product die zich,
juist in de aanloop naar de beurs, tijdig willen informeren over de
voor hen interessante markt. Ze lezen en kopen het blad zolang ze
er zeker van zijn dat alleen de vakkennis en het oordeelvermogen
van de journalisten die betrokken zijn bij het vergaren en bewerken
van de informatie voor de keuze en vertolking van de redactionele
tekst, maatgevend zijn. Als er een vertrouwensbreuk optreedt, dan
zal dit zowel de exposanten als de uitgeverijen behoorlijk schaden.
Deze schade is moeilijk te herstellen.
Het is in uw belang als exposant dat de (vak-)redacties in
journalistiek opzicht onafhankelijk zijn. Pers- en public
relations-activiteiten zijn alleen dan succesvol als ze voor de
lange termijn worden gepland en niet enkel gericht zijn op korte
termijn-successen.
In deze samenhang nog een verzoek van de persafdeling van Messe
Düsseldorf:
Normaal gesproken krijgen alleen erkende journalisten onze
perskaart. Het is voor ons echter niet altijd mogelijk de
advertentieverkopers van de journalisten te onderscheiden.
We willen u verzoeken ons te informeren wanneer iemand een
perskaart draagt maar u vervolgens advertentieruimte of andere
diensten waaraan kosten zijn verbonden aanbiedt (naam en
telefoonnummers vindt u in uw deelname- en exposanteninformatie
en op het internet). We hechten er veel waarde aan dat de
gesprekspartner die zich als journalist kenbaar maakt, ook werkelijk
een journalist is.

9
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9.4 Uitgeverijbijlages, speciale pagina’s, supplementen,
thema-uitgaves etc.

Talrijke tijdschriften en dagbladen geven verschillende bijlages,
speciale pagina’s, supplementen, magazines en thema-uitgaves
voor bepaalde doelgroepen uit. Het is daarbij heel normaal dat u
door de uitgeverij en niet door de redactie op de mogelijkheid voor
het plaatsen van advertenties wordt gewezen. U dient uiteraard zelf
te beslissen of u hier gebruik van wilt maken. Hier volgen een paar
punten die u kunnen helpen bij het nemen van een beslissing:
– Oplage van het tijdschrift of de bijlage
– Verspreidingsgebied (internationaal, nationaal, regionaal, lokaal)
– Bekendheid van het tijdschrift/dagblad
– Is de aan te schrijven doelgroep voor uw onderneming en project
relevant en groot genoeg?
– Bij technische bijlages: representeert het thema werkelijk uw
productenpalet?

– Wat zijn de kosten?

Als men het aan de redactie overlaat om een voorstel te doen
over hoe de fouten gecorrigeerd kunnen worden, dan doet het niet
teveel stof opwaaien. Men voorkomt zo ook een confrontatie die
mogelijk wegen afsluit.
Realiseer u bij een dergelijke – absoluut vervelende – situatie,
dat persactiviteiten en PR ook een kwestie van vertrouwen zijn.
Pas als men er met de beste wil niet uitkomt en de mogelijkheden
om het op een goede manier op te lossen zijn uitgeput of dat
de redactie zelfs duidelijke fouten niet wil inzien, kunt u zich
beroepen op de code voor journalistiek en een publicatie van een
door u geformuleerde rectificatie afdwingen. Bedenk hierbij dat
meningen niet onder dit ‘recht van antwoord’ vallen. U mag alleen
‘verkeerde feiten en beweringen’ corrigeren.
Dit is de enige uitzondering.

– Bij uitgaves voor buitenlandse markten: is het betreffende land
of de regio een doelmarkt voor u?
– Wordt het thema omvatten, uitvoerig en professioneel
behandeld?

verkeerde gegevens over het desbetreffende product in de omloop
zijn gebracht of als het bericht ernstige overdracht-, begrip- of
drukfouten bevat waardoor vrijwel geen lezer meer voor het product
zal kiezen.

+

Als u ervan overtuigd bent dat het voor u de moeite waard is,
aarzel dan niet het aanbod aan te nemen.

9.6 Tips voor interviews

Interviews zijn er in vele soorten en maten, en net zoals er
verschillende media zijn, zo zijn ook de interviewtechnieken en het
verloop van interviews verschillend. Voor ons gebied kunnen we
vier soorten interviews onderscheiden:
a) Het interview voor een vakblad

+

9.5 Als men het niet eens is

Niet altijd geeft dat wat er in een krant of tijdschrift staat de
intentie van de auteur weer. Met andere woorden: men voelt zich
verkeerd begrepen of verkeerd geïnterpreteerd. De journalist heeft
mogelijk een andere opvatting dan de onderneming en beoordeelt
het product minder positief. Wat kan men in een dergelijke situatie
doen?
Om te beginnen: het wezenlijke kenmerk van een vrije,
onafhankelijke pers is dat deze zich door niemand hoeft te laten
voorschrijven welke opvatting men moet verkondigen. Vervolgens
moet men zich afvragen in hoeverre het geschrevene terecht is en
of niet de eigen productomschrijving te positief is weergegeven,
of de eigen uitingen niet wat overdreven zijn (de regelmatig
gebruikte superlatieven - het beste, grootste, mooiste, enige,
wereldnoviteit! etc. vragen erom door een kritische journalist te
worden gecontroleerd).
Is men dan nog van mening dat het een onterecht slechte
beoordeling is, dan is het zinvol om contact op te nemen met de
verantwoordelijke redacteur. Wijs hem of haar er rustig op dat men
de situatie ook anders kan zien, en probeer via de juiste weg, dus
op basis van de journalistieke fairness, in gesprek te komen. Dit
is ook aan te raden als er door het ter discussie staande bericht

b) Het interview in een dagblad of economisch journaal
c) Het radio-interview
d) Het televisie-interview.
De typen a) en b) zijn veelal geen echte interviews in de zin van
een werkelijk grondig doorgenomen ‘vraag- en antwoordspel’. De
redactie wil de vragen over productenpalet, product- of firmabeleid
of over een bepaald, soms heikel thema (bijvoorbeeld de ecologie)
schriftelijk beantwoord hebben. Betreft het werkelijk een gesprek,
dan wordt dit gesprek door de woordvoerder van uw onderneming
of in het meest ideale geval door een lid van de directie voor,
tijdens of na het evenement gevoerd.
Realiseer u altijd dat u bij een gesproken interview het risico loopt
dat u iets zegt dat u (op die manier) eigenlijk niet had willen
zeggen. Soms bieden redacties (met name van vakbladen) de
gelegenheid om de interviewtekst nog een keer na te lezen. Deze
gelegenheid dient u in ieder geval aan te grijpen.
In andere gevallen moet u vertrouwen op de zorgvuldigheidsplicht
van journalisten. In Duitsland zijn de redacties verplicht om de
interviewtekst voor publicatie door de geïnterviewde vrij te laten
geven. Indien men hier gebruik van wil maken, is het belangrijk
te weten dat het hierbij uitsluitend gaat om inhoudelijke
correcties ter vermijding van fouten of misverstanden. Probeer dus

21

9
niet om stilistische of taalkundige dingen te veranderen. Per slot
van rekening heeft u zelf getracht uw gedachten in woorden uit
te drukken. Als u niet zeker weet wat u moet zeggen, wees u dan
bewust van de mogelijke consequenties en doe het liever niet.
Bij radio- en televisie-interviews is het heel anders. De gelegenheid
dient zich weliswaar slechts in een heel enkel geval aan, maar als
het dan zover is, is alertheid geboden. Dat wat u voor de microfoon
of de camera zegt, wordt als waarheid aangenomen. Dit geldt al
helemaal voor een live-interview.
En daarom:
– Bereid het gedegen voor
– Neem met een redacteur de vragen door
– Laat uitleggen in welke samenhang het interview wordt
uitgezonden
– Schrijf op wat u wilt zeggen
– Controleer of de u toegestane tijd voldoende is
– Begin een zin met dat wat het belangrijkste is. Korte zinnen
maken dat het publiek de boodschap beter onthoudt en helpen
u om de rode draad vast te houden
– Spreek geen koeterwaals, geen beleefdheidsfrasen, de toehoorder
moet u kunnen volgen
– Sta terwijl u spreekt. Dit zorgt ervoor dat u beter kunt
doorademen.
– Voor radio is de afwisseling van stemmen heel belangrijk, dus
korte, precieze statements
– Spreek rustig en gelijkmatig, maar niet nonchalant
Voor televisie-interviews kunt u ook aan het volgende denken:
– Laat de visagist u indien mogelijk opmaken. Een glanzend
voorhoofd ziet er op het beeldscherm niet erg aantrekkelijk uit.
– Controleer uw kapsel, de snit van uw kleding, uw sokken,
stropdas etc.
– Blijf rustig staan en beweeg niet hectisch heen en weer.
Laat uw ogen niet van de ene naar de andere plaats gaan.
– Indien u tijdens het interview zit, leun dan niet achterover.
Dit kan heel arrogant overkomen.
De interviewer kan u nog op bijzonderheden wijzen. Spreek dus de
gehele situatie met hem/haar door.

22

10

Checklist voor
uw persactiviteiten
U vindt hieronder een model voor een tijdschema voor uw
persactiviteiten. Verschillende evenementen en inhoud vragen
om verschillende voortrajecten. Hier dient u bij uw tijdplanning
rekening mee te houden. Ook uw individuele ondernemingsconcept
heeft in grote mate invloed op uw tijdplanning. Als u bijvoorbeeld
buitenlandse persactiviteiten wilt organiseren, dan dient u hiervoor
meer tijd (en ook meer budget) in te plannen.

3 tot 4 weken van tevoren:

Ons model toont daarom in een grof tijdbestek de noodzakelijke
stappen voor succesvolle persactiviteiten voor beursdeelnames. U
kunt geheel naar behoefte uw eigen individuele stappen daarnaar
richten.

– Controleer nog één keer of alles klaar is (persmappen etc.).

+

– Nodig de vak- en economiepers op uw stand of voor uw
persconferentie op de beurs uit.
2 weken van tevoren:
– Informeer uw regionale en lokale dagbladen over uw beursdeelname en biedt hen informatie aan.
– Geef het aan de persafdeling door als u optisch aantrekkelijke
objecten voor de persfoto-rondgang heeft die een dag vóór
aanvang van de beurs plaatsvindt. (Uw stand dient dan wel
representatief te zijn)
1 week van tevoren tot en met het einde van de beurs

10.1 Tijdplanmodel voor persactiviteiten voor een
beursevenement

12 maanden van tevoren:
– Stel een op de doelgroepen afstemde persmailinglijst samen,
actualiseer uw oude adressen. Neem indien nodig een bedrijf in
de arm dat adressen aanbiedt.
– Stem af wie in uw onderneming de aanspreekpersoon voor de
persactiviteiten rondom uw beursdeelname zal zijn. (Indien u de
opdrachten aan een agentschap wilt overdragen, wacht dan niet
langer!)
6 maanden van tevoren:
– Stel de eerste basisinformatie voor de vakperslijst samen.
– Maak een globaal script van uw persactiviteiten
(maatregelencatalogus) voor de beurs.
3 maanden van tevoren:
– Indien u nu al belangrijke informatie voor de vakpers heeft, kunt
u een eerste persconferentie in het kader van uw beursdeelname
organiseren.
– Informeer de vakpers voor hun voorbeschouwingen over uw
noviteiten.
– Geef indien nodig een knipseldienst de opdracht publicaties te
verzamelen.

– Geef bijzonderheden, noviteiten en alle andere zaken die het
vermelden waard zijn door aan de persafdeling van de beurs
(bezoek van VIP’s op uw stand etc.).
Na afloop van de beurs:
– Houd bij wat de pers publiceert.
– Zorg dat u de beloftes die u op uw stand heeft gedaan om
materiaal toe te sturen, nakomt (vooral info-materiaal,
casestudy’s, wetenschappelijke studies, interviews etc.) of
reageer persoonlijk indien gewenst.
– Stuur journalisten die niet bij u op de stand zijn gekomen,
een persmap toe.
– Stuur de journalisten een door u gecreëerd afsluitend persbericht
over uw beursdeelname. Bedank de journalisten die uw stand
hebben bezocht met een vriendelijke brief voor hun interesse.
– Op perspublicaties wordt soms gereageerd met lezersvragen.
Zorg voor dat een snelle, competente en volledige reactie. Zorg
dat u aan de bal blijft. Ieder contact dat niet wordt afgehandeld,
kan een voortijdig afgebroken verkoopgesprek zijn.
– Houd tot aan uw volgende beursdeelname in Düsseldorf contact
met de media. Neem de naam van de journalist die u tijdens de
beurs heeft bezocht op in uw mailinglijst.

– Leg in samenwerking met de persafdeling van Messe Düsseldorf
uw persconferentiedatum tijdens de beurs vast. (Bepaal of er een
aanleiding is!)
– Huur een persvakje in het perscentrum van Messe Düsseldorf.
– Geef aan de persafdeling de naam door van de contactpersoon
binnen uw bedrijf die verantwoordelijk is voor de
persactiviteiten.
– Stel uw persmap samen.
– Laat uw teksten indien nodig vertalen. Het materiaal dient u in
ieder geval in het Duits en het Engels te hebben.
– Laat professionele foto’s van uw tentoonstellingsproducten
maken.
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Checklist voor persconferenties
Persconferentie –
doen		

afgehandeld

Persconferentie –
doen		
8

Hulpmiddelen

1.1 de beschikbaarheid van de belangrijkste spreker

8.1

Posters

1.2 redactioneel interessante thema’s/
beschikbaarheid van journalisten

8.2

Modellen

8.3

PowerPoint

8.4

Video’s

8.5

Multimedia

9

Script evenement voor alle betrokkenen

2.4 Briefing van de belangrijkste spreker

10

Persmap

2.5 Gespreksleider benoemen

10.1 Persinformatie

1

2

Vaststellen tijdstip met inachtneming van:

Programma

2.1 Thema’s
2.2 Keuze van sprekers
2.3 Verloop van de presentaties

3

Locatie kiezen

10.2 Toespraken
10.3 Foto’s

3.1 Capaciteit van de ruimte

10.4 Brochures

3.2 Tafelopstelling / plaatsing deelnemers

10.5 Programma van het evenement

3.3 Catering

10.6 Grafieken

3.4 Verlichting

10.7 Benodigde oplage vaststellen

3.5 Elektrische aansluitingen

10.8 Kopieën voorbereiden

3.6 Garderobe

10.9 Cd’s of USB-sticks produceren

3.7 Telefoon

10.10 Mappen vervaardigen

3.8 Internet

10.11 Persgeschenk

4

Begroting

11

5

Regelen van de locatie voor het persevent

6

Persuitnodigingen

6.1 Uitnodigingen / antwoordkaarten/-formulieren
6.2 Navragen / telefonisch of per email
7

Personeel

7.1 Hostessen
7.2 Technisch personeel
7.3 Eventueel vertaler
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afgehandeld

Versturen van de persmappen aan geïnteresseerde
journalisten die niet aanwezig konden zijn

10
+

10.3 Voorbeeld persbericht
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