
Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen met collega's en andere leveranciers
Volg de vooraf ontvangen instructies en richtlijnen van Organisator strikt op en bewaar de
richtlijnen ook in de bedrijfsbus en in de opbouwdocumentatie
Houdt de bedrijfsbus schoon en geventileerd
Stuur alle eventuele transporteurs en toeleveranciers vooraf alle richtlijnen en instructies toe en
geef aan deze goed door te lezen en mee te nemen
Dozen, kisten e.d. zijn zoveel mogelijk verrijdbaar (indien te zwaar) en worden door zo min mogelijk
mensen, vanaf leverancier tot uiteindelijke locatie, aangeraakt
Crewcatering: medewerkers nemen zelf een eetpakketje mee, of er zijn ingepakte eetpakketjes op
locatie
Zorg voor backup van de opbouw crew indien men bij (milde) klachten of ziekte thuis moet blijven

OP- EN AFBOUW 

Maak een looproute in de stand en creëer eventueel een in- en uitgang
Met signing geef je duidelijkheid over de looproute op de stand en geef je aan 1,5 meter afstand
tussen standbezoekers te bewaken
Plaats een desinfecteer zuil in je stand waar iedere beursbezoeker even zijn/haar handen kan reinigen.
Idee: voorzie deze van je logo
Zorg voor hand-desinfecteer pompjes voor standbemanning
Kijk bij de materiaal keuze in de stand naar gemakkelijk te reinigen oppervlaktes
Voorzie zitjes op de stand van plexi-spatschermen zodat op een veilige manier gesprekken gevoerd
kunnen worden
Tip voor grotere stands: plaats een welkomstbalie. De medewerker bij de inkomstbalie begroet
bezoekers en heeft een goed zicht op bezoekerstromen en drukte in de stand. 
Catering standbemanning: medewerkers nemen zelf een eetpakketje mee, of er zijn ingepakte
eetpakketjes op locatie
Geef vooraf uitleg aan de standbemanning over de aanpassingen aan de stand, zodat zij zich veilig
voelen
Zorg voor backup van de standbemanning indien men bij (milde) klachten of ziekte thuis moet blijven

STAND 

CHECKLIST 
CORONA PROOF 
BEURSDEELNAME

Beursdeelname in het corona tijdperk, het kan! 
Expo Communications helpt jullie graag om, binnen de
regels van het RIVM, weer live contact met potentiële
klanten mogelijk te maken. Naast het volgen van de
protocollen die je toegestuurd krijgt, maak je met deze
checklist en tips jouw beursdeelname aan Beurs Eigen
Huis helemaal corona-proof! 


