
Checklist
Markten &
Beurzen

Leer, doe-het-zelf en verdien 
meer met je webwinkel

uitgebreid werkblad bij thema-maand
offline verkoop/netwerken

werkblad in samenwerking met:

collectief van ondernemende
etsy verkopers

vint
age & handmade

Ka-ching Collectief



administratie
     wisselgeld
     kas
     bonnenboekje
     rekenmachine
     boekje waar je de verkopen in opschrijft

werkblad offline verkopen & netwerken
voorbereiding markten/beurzen

Neem jij (voor het eerst) deel aan een markt, fair of  beurs? Leuk! Met deze 
checklist kom je goed beslagen ten ijs en kun jij alle (onverwachte) 
omstandigheden het hoofd bieden. Veel plezier en succes!

Meer tips voor doe-het-zelfmarketing vind je op www.mamamarketing.nl

checklist voorbereiding
markten & beurzen

basis-uitrusting
     zeil
     klemmen
     touw
     plakband: crepe/schilderstape
     plakband: ducttape
     plakband: dubbelzijdig tape
     klapstoel

Inpakmateriaal
     zakjes
     tasjes
     stempels met je logo / url
     lintjes
     leuke tapejes
     schaar

altijd handig
     pennen
     notitieblok
     blanco kaartjes
     aspirines / pleisters / jodium
     zakmes
     paraplu
     watervaste (dikke) stift

voor de rustige momenten
     eten/drinken

om uit te delen
     visitekaartjes
     flyers (eventueel met kortingscode voor 
     aankoop via webwinkel)
     snoepjes / cakejes / koekjes 
     (liefst passend bij je aanbod)

TIP: Verzamel ruim van te voren wisselgeld en 
sorteer die vast voor in aparte bakjes.

TIP: zorg ervoor dat je telefoon is opgeladen. 
Hetzelfde geldt voor je camera, etc.

TIP: verkoop je kwetsbare items? Zorg dan voor 
beschermend inpakmateriaal als bubblewrap.

TIP: Veel kinderen op de markt? Zorg voor een 
schminktafel, grabbelton oid. Hiermee trek én houd 
je ook de ouders in je stand.

TIP: Is het rustig in je kraam? Ga dan niet zitten 
whatsappen :-) Zorg ervoor dat je vrolijk, alert en 
toegankelijk overkomt, zodat mensen je aan durven 
te spreken.

TIP: Verzamel (liefst vantevoren) de namen en 
telefoonnummers van bevriende mede-
standhouders. Zo kun je elkaar bereiken & helpen in 
geval van nood.

TIP: 
met de app QP 
QuickPay gebruik 
je je iPad als kassa!
Instant overzicht en 
controle - slim.     



doe-het-zelfmarketing-werkbladen
Alles wat je moet weten en doen op een overzichtelijk 
werkblad waarmee je direct aan de slag gaat.

doe-het-zelfmarketing-werkboeken
Praktisch, inspirerend en voorzien van handige werkbladen.

doe-het-zelfmarkting trainingen
Ga in groepsverband aan het werk en leer van elkaar.

een-op-een-advies
Exclusieve brainstormsessies en marketing- en webwinkel-
scans op maat.

vanaf 2,50
per printable

vanaf 15,00
e-book + werkbladen

ondernemerschap
Hoe start je je eigen webwinkel? Op welke juridische zaken moet je letten?
Wij helpen je starten met de juiste basis.

branding
Hoe onderscheidt je je van de concurrentie? Wij helpen je je doelgroep 
helder krijgen en te bereiken - op een manier die bij jou past.

marketing
Hoe bereik je jouw doelgroep? Welke tools heb je ter beschikking en hoe weet 
je of  die bij jou passen? Wij helpen je met zakelijk twitteren, het opzetten van 
je eigen blog, zoekmachinemarketing en Google Analytics.

Mamamarketing geeft werkboeken uit over:over mamamarketing 

MamaMarketing is een 
platform vol marketing-
tips voor webwinkeliers. 

MamaMarketing helpt je om 
zelf  de marketing voor je 
webwinkel op te zetten én 
uit te voeren. 

MamaMarketing bestaat uit 
Laura van den Brink, 
Dana Taberima en Diana 
van Ewijk. Samen hebben zij 
meer dan 20 jaar ervaring 
in het vermarkten van hun 
webwinkels - en die van hun 
klanten.

www.mamamarketing.nl

mamamarketing biedt:

Daarnaast geven we iedere dag een gratis doe-het-zelfmarketingtip 
via ons blog, Facebook of Twitter.

195,00
5 delig, max. 15 pers.

vanaf 75,00
afhankelijk van de 
vraag

volg ons op Facebook via MamaMarketing

volg ons op Twitter via @MamaMarketing

bekijk alle SpeedCoachSessies en Screencasts 
op MamaMarketingTV

Meer tips om zelf  je webwinkelmarketing aan te pakken? Kijk op mamamarketing.nl
Gericht tips over hoe je van je Etsy-shop een succes maakt? Kijk op kachingcollectief.wordpress.com.

leer, doe-het-zelf  en verdien meer 
met je webwinkel


