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De Franchise Beurs 
Onderneem ‘t! 2016
Bent u op zoek naar ondernemers?

De Franchise Beurs Onderneem ‘t! is de plaats waar u in contact kunt komen met potentiële 

franchisenemers. De beurs is voor de kandidaat-ondernemer dé plek om informatie over 

het zelfstandig ondernemerschap als franchisenemer tot zich te nemen. Verwachting is dat 

er net als eerdere jaren ruim 1.500 bezoekers naar de beurs komen.  

Beursdata en locatie

Locatie: EXPO Hoevelaken
Donderdag 7 april van 14.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 8 april van 10.00 tot 16.00 uur

EXPO Hoevelaken is centraal gelegen nabij A1 en A28 en is ook goed 
bereikbaar per openbaar vervoer. Er zijn 800 gratis parkeerplaatsen. 
Donderdagavond wordt de eerste beursdag afgesloten met een 
beursborrel: alle standhouders zijn uitgenodigd!

Doelgroep
Starters & bestaande ondernemers

De afgelopen jaren is een recordaantal starters begonnen met 
een eigen bedrijf. Ook het aantal bestaande ondernemers dat zich 
aansluit bij een formule blijft groeien. Daarnaast richt de beurs zich 
ook op multifranchisenemers; franchisenemers die al actief zijn 
maar de wens hebben om ook een vestiging van een andere formule 
te openen. Daarom bieden wij deze doelgroep de mogelijkheid om 
op één dag kennis te maken met meer dan 40 franchiseformules.
Daar bent u toch ook bij?!

Meet & Greet

De beursvloer biedt deelnemende formules de volgende 
mogelijkheden:

1. Complete stand; van 8 m² waarin de formule zich kan 
presenteren
2. Seminarruimte; hier kunnen de standhouders een presentatie 
geven over hun formule aan de bezoekers

Overnameplein
Vestigingen ter overname

Nieuw dit jaar is een Overnameplein op 
de beursvloer. Heeft u vestigingen ter 
overname? Dan kunt u ze aanbieden 
op dit plein. Dit is voor standhouders 
geheel gratis. Interesse? Neem contact 
met ons op!

89% van de standhouders denkt naar aanleiding van de beurs in 2015 één of meerdere 
ondernemers te contracteren

“BBQenzo.nl heeft het afgelopen 
jaar voor het eerst deelgenomen 
aan de beurs, met als resultaat: 
er zijn 4 franchisenemers bij ons 

gestart!”

BBQenzo.nl
Mark Verwijst



Marketing - de goede bezoekers

Digitaal: uitgebreide online campagne op diverse websites, prominent op 
de drie drukstbezochte franchiseportals van Nederland: FranchisePlus.nl, 
DeNationaleFranchisegids.nl en FranchiseFormules.nl. 

Print: advertentiecampagne in het vakblad Franchise+, De Nationale 
Franchise Krant en De Nationale Franchise & Formulegids.

Social Media: uiteraard zal de beurs onder de aandacht worden gebracht 
via onze Facebook-pagina, Twitteraccount en LinkedIn.

Kamer van Koophandel: in het kader van de samenwerking met de Kamer 
van Koophandel wordt de beurs ook gepromoot in haar media.

Databases: inzet van de databases van DeNationaleFranchisegids.nl, 
Franchise+ en FranchiseFormules.nl met gegevens van 30.000 potentiële 
franchisenemers.

Persoonlijke badge: bezoekers ontvangen bij binnenkomst een 
persoonlijke badge. Op de badge wordt de naam van de bezoeker 
geplaatst en zijn/haar reden van bezoek.

De drempel voor bezoekers is geminimaliseerd door gratis toegang en 
gratis parkeren aan te bieden. 

Mediapartners: DeNationaleFranchisegids.nl, Franchise+ en 
FranchiseFormules.nl.

Onderneem ‘t! wordt jaarlijks bezocht door 1.500 bezoekers.
Er zijn ruim 50 standhouders.

33% van de bezoekers is al zelfstandig ondernemer.

29% van de bezoekers komt speciaal voor een bepaalde formule.

73% van de bezoekers waardeert het aanbod van aanwezige formules als 
‘goed / uitstekend’.

89% van de standhouders denkt naar aanleiding van de beurs één of meerdere 
ondernemers te contracteren.

De standhouders van afgelopen jaar beoordelen de beurs met een 7,6.

Onderneem ‘t! kwam in de landelijke publiciteit, doordat verslaggevers van 
Hart van Nederland, NOS Radio en @FoodClicks de beurs bezochten.

Facts



Wij bieden u

       Een volledige stand van 2 x 4 meter (incl. standbouw, vloerbedekking, 
       verlichting, elektriciteit, statafel met stoelen en meer).
       Catering: onbeperkt consumpties en beursborrel.
       Meet & greet mogelijkheden d.m.v. seminars en contacten op uw stand.
       Avondeten op donderdag en een lunch op vrijdag.

Grotere stand?
De stands zijn standaard 8 m². U kunt ook kiezen voor een dubbele stand met een 
oppervlakte van 16 m² (4 x 4 meter of 2 x 8 meter).

Uw investering
Een complete stand van 4 meter breed en 2 meter diep: € 4.750 exclusief btw.
Als u franchisegever en klant bent bij De Nationale Franchise Gids of Franchise+ 
ontvangt u € 1.000 korting.

Speciaal voor starters
Speciaal voor startende formules hebben we een Starterswand. Hier kunnen formules 
die maximaal 2 jaar actief zijn en niet meer dan 5 franchisenemers hebben tegen een 
speciaal tarief aan deelnemen. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact 
met ons opnemen.

Contact
Wilt u deelnemen aan de beurs of meer informatie ontvangen?
Bel dan met Tiago Jurgens of Tim Hazekamp
via telefoonnummer (055) 8200 226 of stuur een e-mail naar 
denationalefranchisegids@ikwordondernemer.nl.

Joost Damen & Bas Tolenaar

Deelnemen aan de beurs of meer informatie ontvangen?

Standhouders over de beurs

“De starterswand was voor ons 
een ideale manier om deel te 

nemen. Het aantal bezoekers en 
de opzet van de beurs hebben wij 

als zeer positief ervaren!”

Senioren-assistent

“Op een laagdrempelige manier kunnen 
franchisegevers en kandidaten met 
elkaar kennismaken en indien er voldoende 
overeenkomsten zijn direct een vervolg inplannen.” 

Cindy Smit, Franchise Recruiter
New York Pizza


