Beursaanbieding? Wij zetten 'm online!
Stuur jouw beursaanbieding in voor extra exposure tijdens Beauty2Buy
Om jouw beursdeelname nog succesvoller te maken en het contactmoment met de beauty
professional niet mis te lopen, kun je een speciale beursaanbieding samenstellen. Deze aanbieding
mag enkel tijdens de beursdagen 24, 25 & 26 september 2022 geldig zijn en wij zorgen voor de
online exposure. De beursaanbieding zal toegevoegd worden aan jouw profiel op de website van
Beauty2Buy én geplaatst worden op ons digitale platform Beautyspot.nl. En dat helemaal gratis!
Wat moet je doen?
Om een bedrijfsprofiel aan te maken op de website beauty2buybeurs.nl dien je bijgaand formulier in
te vullen via deze link: https://beauty2buybeurs.nl/informatie-exposant. Wij zorgen dan dat jouw
profiel wordt aangemaakt en je online 24/7 zichtbaar bent voor de beauty professionals die de beurs
komen bezoeken. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, hoef je alleen nog op ‘verzenden’ te drukken
en wij doen de rest!
Beursaanbieding
Vul onderstaande tabel in en dan zet het beursteam jouw aanbieding in de komende periode gratis
bij je profiel én op het online platform Beautyspot.nl. Wil je meer weten over verdere
promotiemogelijkheden, het plaatsen van eigen artikelen of het toevoegen van merkenpagina’s op
Beautyspot? Interesse in een nieuwsbriefbanner of een banner op de website? Laat het ons weten!
Heb je een toffe beursaanbieding en ingevuld op onderstaand formulier? Mail deze dan naar
info@beauty2buybeurs.nl en dan zorgen wij ervoor dat jouw beursaanbieding zo snel mogelijk
zichtbaar is.
P.S. Vergeet geen foto bij je beursaanbieding toe te voegen, daarmee zet je je beursaanbieding extra
kracht bij.

Invullen ten behoeve van een gratis IN TE VULLEN DOOR LEVERANCIER
beursaanbieding tijdens de
najaarsbeurs Beauty2Buy
Bedrijfsnaam, standnummer
Intro beursaanbieding (omschrijving
merk/product/dienst/bedrijf, max 250
woorden)

Beursaanbieding (denk aan:
voorwaarden, ex btw, et cetera)

HR promotiefoto voor bij de
aanbieding (max 1) - uitsluitend jpg of
png. Deze kan ook via Wetransfer
worden verstuurd naar
info@beauty2buybeurs.nl.

Opmerkingen

