
In een tIjd waarIn Internet een centrale rol vervult bIj de communIcatIe Is  

er ook veel behoefte om elkaar In levende lIjve te ontmoeten. op zakelIjk  

gebIed kan dat op de beurs. de beurs Is dé plek om met klanten te praten, 

concurrenten te zIen, afspraken te maken en nIeuwe Ideeën op te doen.  

jasno gIng twee jaar geleden met sIXpack In zee. een samenwerkIng dIe bIj  

beIde partIjen tot grote tevredenheId leIdt. mark van asten dIrecteur sIXpack: 

“onze sterke kant? ontzorgen, ontzorgen en ontzorgen. denken vanuIt de 

klant dIe op de beurs gaat staan. daar gaat het om!”

           op de
beurs staan, 
       is topsport
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simon sants is managing director Jasno: 

“het klopt wat mark zegt. siXpack denkt 

mee. onze core business is raamdecoratie 

promoten en verkopen, dat is wat wij doen. 

alles regelen rondom een beurs en beurs-

stands bouwen, is een ander vak. siXpack is 

erg deskundig op dit vlak. wij willen tijdens 

beursdagen onze producten op een profes-

sionele, smaakvolle manier tentoonstellen. 

we willen potentiele klanten ontmoeten en 

dat moet allemaal in een korte tijd gebeuren. 

siXpack zorgt dat dit mogelijk is.” michelle 

Breemans heeft als communications manager 

bij Jasno veel contact met siXpack: “als wij 

een idee voor een beursstand hebben, 

bespreken we dit met mark die vervolgens 

met een voorstel komt waarbij over alles is 

nagedacht. over de grote dingen maar ook 

over de kleine details. Bijvoorbeeld over het 

aanbrengen van een verhoogde vloer 

waaronder je kabels kunt wegwerken, een 

opslagruimte, een koelkast en zelfs een 

kapstok. ook de zaken waar wij niet aan 

hebben gedacht, zijn aanwezig.”

Van buiten
mark: “Jasno neemt bij ons beursstands af in 

nederland, België en duitsland. het traject van 

voor, tijdens en na de beurs duurt gemiddeld 

drie tot vier maanden. afhankelijk van de 

grootte van de stand. we beginnen met de 

briefing, gevolgd door het ontwerp. na 

goedkeuring gaan we aan de slag. we bekijken 

wat we zelf maken en wat we moeten inhuren. 

een stand moet goedgekeurd worden, elektra 

moet worden aangevraagd, de verlichting 

opgehangen en apparatuur aangesloten. is er 

water en internet? hoe zit het met de schoon-

maak? willen klanten overnachten? is catering 

gewenst? Bovendien heeft iedere beursorgani-

satie een eigen exposantenhandboek met voor-

waarden en voorschriften. ik wil niet opschep-

pen maar wij kennen de meeste handboeken 

inmiddels van buiten.”

Ze moeten continue alert zijn. 
Praten, presenteren, luisteren 
en alles vanuit je ooghoeken 

in de gaten houden

“voor onze klanten is op de beurs staan topsport”, 

vervolgt mark. “ze moeten continue alert zijn. 

praten, presenteren, luisteren en alles vanuit je 

ooghoeken in de gaten houden. en een plek op de 

beurs en bemannen is een investering. dat moet 

terugverdiend worden. daarom is het belangrijk 

dat onze klanten voor de beurs goed voorbereid en 

uitgerust zijn. de stand moet op-en-top zijn, alles 

moet werken. en na de beurs adviseren wij 

klanten hun tijd en effort te steken in het opvolgen 

van de sales leads en de contacten die er zijn 

gelegd. ze hoeven zich niet druk te maken over de 

op- en afbouw van de stands. dat is allemaal ons 

pakkie-an. daar zijn we voor, dat doen we graag. 

dat is onze topsport!” 

Powered by

siXpack Bv

t. +31(0)40 - 29 30 001

e. info@sixpack.eu

i.  www.sixpack.eu

i.  www.jasnoshutters.nl

SIXpack BV heeft een mISSIe: opVallende, mooIe BeurSStandS en InterIeur-

projecten creëren en realISeren Voor teVreden klanten met teVreden 

medewerkerS. StandS en projecten Van groot tot kleIn, Van eenVoudIg tot 

eXcluSIef. een Van de klanten Van SIXpack IS jaSno ShutterS, foldS en BlIndS.
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