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De follow-up al direct vanaf de beursstand ingezet!



De LEADPROOF© app registreert alle relevante gegevens van prospects en klanten tijdens een beurs, 
plant direct met de bezoekers een vervolgafspraak in en bevestigd deze direct. De bezoeker ontvangt 
direct (voordat zij de stand hebben verlaten) al een bevestiging en de follow-up is direct ingezet.  
Dus een professionele indruk is al direct gemaakt bij de standbezoekers! 

Professionele leadregistratie met direct alle gewenste bezoekersgegevens 
en de follow up al direct vanaf de beursstand ingezet.

Realtime en op elk gewenst moment, inzage in de resultaten 
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• Productietijd 1 week (vanaf aanlevering alle benodigde content).

• Voor verschillende beurzen en evenementen inzetbaar (éénmalige ontwikkelingskosten).

• De app wordt gebouwd in jullie eigen huisstijl (want de bezoeker kijkt ook vaak mee bij het invoeren 
van gegevens).

• Elk stand bemanningslid heeft een unieke inlogcode, waardoor de bevestigingsmail ook vanuit zijn 
of haar naam, persoonlijk wordt verzonden. 

• Meer dan 50 specifieke klant/prospect kenmerken zijn in te voeren. 

• Na de registratie, ontvangt de standbezoeker binnen 10 seconden een bevestiging van het gesprek 
en de zaken waarover is gesproken. 

• Bevestiging van de besproken zaken is in elke gewenste taal mogelijk. 

• Het inplannen van een vervolgafspraak vindt via de app, direct vanaf de stand plaats en wordt 
(binnen 10 seconden) in iedere gewenste taal bevestigd. 

• Tijdens een beurs is er doorlopend en real-time een overzicht van alle gespreksbevestigingen en 
afspraken die zijn gemaakt. Hiermee kunnen ook de resultaten van de beurs op ieder gewenst 
moment worden geëvalueerd en bijgestuurd. 

• Na afloop van een beurs worden alle registratie- en afspraakgegevens in een Excel of CSV bestand 
aangeleverd.

De LEADPROOF© app beschikt over de volgende functionaliteiten
en leveringsmogelijkheden
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Alle belangrijke

gespreksinformatie, direct  

geregistreerd en bevestigd

aan de standbezoekers
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Direct real time inzicht in de resultaten op de beursvloer. De droom van iedere directeur, sales- 
en marketingmanager wordt werkelijkheid met de LEADPROOF© app. Actieplanningen en 
salesstrategieën kunnen op ieder moment van de dag worden geëvalueerd en daar waar nodig 
worden bijgesteld. De LEADPROOF© app maakt beursdeelnames transparant en er kan dus direct 
worden bijgestuurd! Meten is weten en tijdig bijsturen is meer rendement uit een beursdeelname!  

• Eenmalige ontwikkelingskosten. 

• Het registratiesysteem en de follow-up mail worden in jullie eigen huisstijl geleverd. 

• Gebruiksvriendelijk en toepasbaar op laptop, Ipad, tablet en smartphone. 

• Voor meerdere beurzen en ook voor (in-house of online) events inzetbaar. 

• Eenvoudig per beurs of event aan te passen. 

• De follow-up al direct vanaf de stand geregeld.

• De bevestigingsmail is in elke gewenste taal leverbaar. 

• Inclusief agendaplanner, dus deze tussenstap voor de follow-up niet meer nodig.  

• De resultaten zijn real-time gedurende de gehele beursdeelname zichtbaar. 

• Kosten/ baten verwachtingen, zijn direct na een beursdeelname zichtbaar. 

• De door jullie geregistreerde prospect- en klantgegevens zijn alleen voor jullie toegankelijk en 
kunnen niet (zoals bij de meeste registratiesystemen) voor andere commerciële doeleinde worden 
gebruikt. 

• Snelle levering en eventuele wijzigingen zijn binnen 1 werkweek door ons uit te voeren. 

• Uitnodiging van prospects en relaties voorafgaand aan de beurs mogelijk (optie). 

• Tijd- en kostenbesparing.

Alle voordelen van de LEADPROOF© app op een rijtje

Gedurende de gehele beurs real-time inzicht in het aantal  
registraties en vervolgafspraken

Geopend (75%)

Ongeopend (13%)

Gebounced (12%)

Meer meetbareresultaten uitbeursdeelnames
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Direct leverbaar al vanaf 995,-

Afhankelijk van de specifieke wensen, gelden voor de basis LEADPROOF© app de 
onderstaande tarieven.

 
• Ontwikkeling tailormade registratiesysteem, vanaf.     €

• Standaard uitvoering Nederlandstalig, per extra taal.     €

• Licentie- en hostingkosten, per beurs of event (5 standbemanningsleden).  €

• Invoer extra stanbemanningsleden + persoonlijke bevestitingsmail     
+ afspraakkalander, per persoon en per beurs.     €

• Aanpassingen bevestigingsmail en agendaplanner, per beurs, per taal.  €

• Overige aanpassingen, niet voorzien, per uur.      €

• Uitnodigen prospect en relaties voorafgaan aan de beurs (optie).   Op aanvraag 
   

  995,-    
375,-    

175,-   

45,-

275,-

87,-

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Benieuwd hoe jullie met de LEADPROOF© app jullie beurzen effectiever kunnen aanpakken? Wij laten 
de functionaliteiten van de app graag zien tijdens een online demo, waarbij jullie direct kunnen ervaren 
welke indruk dit bij een standbezoeker achterlaat.  
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