
Donderdag 19 april:  10:00 - 17:00

 Vrijdag 20 april: 10:00 - 17:00 

 NIEUWE LOCATIE  De Loods Nijkerk

Doe mee aan de 
franchisebeurs!
Doe mee aan de Doe mee aan de 



Franchisebeurs Onderneem ‘t! is de plaats waar u in contact komt 
met potentiële franchisenemers. Voor kandidaat ondernemers is de 
beurs namelijk de ideale kans om zich in één dag goed te informeren 
over alle aspecten van het ondernemen in formuleverband.

De Franchise Beurs 
Onderneem‘t! 2018
Bent u op zoek naar ondernemers?

Beursdata en nieuwe locatie 
     De Loods Nijkerk

Donderdag 19 april: 
Vrijdag 20 april:

10:00 - 17:00
10:00 - 17:00

94% van de standhouders in 2017 denkt n.a.v. de beurs één of meerdere ondernemers te kunnen contracteren

Gastsprekers
Aansprekende ondernemers/BN’ers vertel 
len over hun ondernemersavonturen. 

Seminars
Iedere standhouder kan één seminar 
verzorgen. Seminars zijn mede door het 
laagdremplige karakter erg populair.

Overnamewand
Heeft u vestigingen ter overname? 
Gratis voor standhouders!

Ondernemersforum
Bezoekers kunnen luisteren naar 
franchisenemers van gerenommeerde 
formules, die vertellen over de praktijk. 

Doelgroep
Starters & bestaande ondernemers
Het aantal bestaande ondernemers dat 
zich aansluit bij een formule blijft groeien, 
45% van de bezoekers is al ondernemer.

NIEUW Buitenlands paviljoen
Nieuw op de beurs is een paviljoen voor 
buitenlandse formules die zich in Neder-
land willen vestigen.

Thema’s
Ook op deze beurs verzorgen wij weer de 
succesvolle vier themabijeenkomsten:
     Internet & ondernemen
     Franchise in de dienstverlening  
     Financiering
     Franchise in food & horeca



Digitaal: uitgebreide online campagne op diverse websites, prominent op 
de drie drukstbezochte franchiseportals van Nederland: FranchisePlus.nl, 
DeNationaleFranchisegids.nl en FranchiseFormules.nl.

Gerichte campagnes met Google Adwords, Facebook & LinkedIn.

Print: advertentiecampagne in het vakblad Franchise+, De Nationale 
Franchise Krant en De Nationale Franchise & Formulegids.

Social Media: uiteraard zal de beurs onder de aandacht worden gebracht 
via onze Facebook-pagina, Twitter account en LinkedIn.

Databases: inzet van de databases van De Nationale Franchise Gids, 
Franchise+ en FranchiseFormules.NL met gegevens van 40.000 
potentiële franchisenemers.

Persoonlijke badge: bezoekers ontvangen bij binnenkomst een 
persoonlijke badge. Op de badge wordt de naam van de bezoeker 
geplaatst en zijn/haar reden van bezoek.

De drempel voor bezoekers is geminimaliseerd door gratis toegang en 
gratis parkeren aan te bieden.

Mediapartners: DeNationaleFranchisegids.nl, Franchise+ en 
FranchiseFormules.nl.

Marketing - de goede bezoekers

Onderneem ‘t! wordt jaarlijks bezocht door 1.500 bezoekers.

Er zijn ruim 60 standhouders.

33% van de bezoekers komt speciaal voor een formule.

75% van de bezoekers waardeert het aanbod van aanwezige 
formules als ‘goed / uitstekend’.

94% van de standhouders denkt naar aanleiding van de beurs 
één of meerdere ondernemers te contracteren.

87% van de standhouders in 2017 beoordeelden de sfeer op 
de beursvloer als ‘goed / uitstekend’.

73 % 

27 % 

Verdeling man/vrouw

Opleidingsniveau

HBO: 55,5%

MBO: 23,6%

WO: 19%

LBO: 0,5%ANDERS: 1,4%
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Facts Profiel van de bezoeker

Speed Queen Concept Store
Matthias Odink

“De eerste SpeedQueen wassalons 
draaien in Nederland. De was                                    
saloneigenaren hebben we ontmoet 
op de Franchisebeurs! Daarom zijn 
wij zeker weer aanwezig om nieuwe 
SpeedQueen wassalon eigenaren te
 ontmoeten.”



       Een volledige stand van 2 x 4 meter (incl. standbouw, verlichting, elektriciteit en   
       meubilair).
       Onbeperkt consumpties en beursborrel.
       Meet & greet mogelijkheden d.m.v. seminars en contacten op uw stand.
       Lunch op donderdag en vrijdag.

Grotere stand?
De stands zijn standaard 8 m². U kunt ook kiezen voor een dubbele stand met een 
oppervlakte van 16 m² (4 x 4 meter of 2 x 8 meter).

Uw investering
Een complete stand van 4 meter breed en 2 meter diep: € 4.750 exclusief btw.
Als u franchisegever en klant bent bij De Nationale Franchise Gids of Franchise+ 
ontvangt u € 1.000 korting.

Speciaal voor starters
Speciaal voor startende formules hebben we een Startersstand. Hier kunnen formules 
die maximaal 2 jaar actief zijn en niet meer dan 5 franchisenemers hebben tegen een 
speciaal tarief aan deelnemen. Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u contact 
met ons opnemen.

Contact
Wilt u deelnemen aan de beurs of meer informatie ontvangen?
Bel dan met Guido van der Horst via telefoonnummer (035) 588 2053
of stuur een e-mail naar franchiseplus@ikwordondernemer.nl.

Deelnemen aan de beurs of meer informatie ontvangen?

Afgelopen jaar hebben Werner van Damme en Jorden Kolditz de Franchisebeurs 
Onderneem ‘t! bezocht. Zij wilden de Délifrance-vestiging in Vlissingen 
overnemen. Tijdens de beurs hebben zij gesprekken gevoerd met Délifrance en 
een seminar van Capital Circle gevolgd. Inmiddels hebben Werner en Jorden 
dankzij crowdfunding de Délifrance-vestiging in Vlissingen overgenomen.

Mitra Retail B.V.
Patrick Koerhuis

“Mitra Drankenspeciaalzaken heeft in 
2017 voor het eerst deelgenomen aan de 
Franchisebeurs Onderneem ‘t! en heeft dit 
als zeer positief ervaren. Mitra voelt zich 
thuis tussen de diversiteit van bezoekers 
op deze Franchisebeurs!” 

Uit de praktijk


