
Meet&Greet Sheet - showUP 2015

Vervoer

Deze mensen wil ik graag ontmoeten

Checklist

Ook niet vergeten!

Deze stands wil ik bezoeken
Naam Standnummer Naam Standnummer

kleingeld

pen(nen) en papier

visitekaartjes

showUP tickets

adres: Expo Haarlemmermeer, Stelling 1, Vijfhuizen 

(naast Schiphol)

Expo Haarlemmermeer is gelegen aan de N205 
en uitstekend bereikbaar, zowel per auto als met 
het OV vanaf Schiphol, Hoofddorp en Haarlem 
(bus: Zuidtangent* lijn 300, halte ‘Expo Haarlem-
mermeer’, 100 meter lopen).

PS: Kom in ieder geval even langs bij het Pop-Up 

Office van WebVedettes & De WebWinkelWijzer!

Run je webwinkel met hart, ziel én winst!



Meer weten over  het 
Pop-Up Office, de work-
shops óf over ons? 
www.webvedettes.nl

Overige notıtıes
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Mijn Show Up To Do

Noteer hier meteen wat je allemaal moet doen, n.a.v. 

je bezoek aan showUP - dan vergeet je niets!

Run je webwinkel met hart, ziel én winst!

Gratıs advies in het Pop-Up Office

Heb jij een webwinkel(droom) - maar geen 
idee hoe je daar een succes van kunt maken? 
Wij helpen graag!

Je kunt in ons Pop-Up Office twee dagen lang 
terecht voor gratis advies, speciaal voor 
(aspirant) webwinkels en online ondernemers.

En we zijn niet alleen: op beide dagen wordt 
het Pop-Up Office versterkt met specialisten 
van De WebWinkelWijzer.

Dus heb je een vraag? 
Kom langs, wij beantwoorden ‘m graag!

Aanwezige specialisten

Zondag 1 februari:
• WebVedettes: 
online marketing, social media, bloggen 
• De Perswinkel: pers & PR

Maandag 2 februari:
•  WebVedettes: 
online marketing, social media en bloggen
• De Perswinkel: pers & PR
• Ocher: branding
• Studio Linkshandig: productfotografie

Bovendien krijg je in ons Pop-Up Office:
• onze gratis webwinkel-jaarplanner 2015
• info over B+B+B workout your business 2015

Tot ziens in ons Pop-Up Office!

Webwinkel-marketıng Workshops
Wil jij leren hoe je meer verdient met je webwinkel? Ga in 
groepsverband aan de slag en leer van ons - en van elkaar!
• Live Workshop Bloggen: 21 feb. 2015 
• Live Workshop Ondernemingsplannen: 28 maart 2015
• Live Workshop Instagram, i.s.m. Eliane Roest: april 2015


