
 

 

Intro 
  
Welkom op YOUR EASY SHOPPING, bij jou thuis!  
Aangezien we jullie ten volle willen laten genieten van deze unieke ervaring, lijkt het ons een goed 
idee om de werking YOUR EASY SHOPPING  even toe te lichten. 
  
Je krijgt de kans om bestellingen te plaatsen van 8/3 tot en met 28/3 aan scherpe actieprijzen.  
We hebben ervoor gezorgd dat je van straffe promoties kan genieten op meer dan 50 standen. 
  

Paviljoen 
We hebben alle standen overzichtelijk ingedeeld in 1 paviljoen, namelijk zoetwaren, dranken en 
telecom. 

   

De receptie 
Aan de receptie kan je verschillende zaken waarnemen.  
  

Welkomboodschap 
Het filmpje dat op het scherm verschijnt, is een woordje uitleg over YOUR EASY SHOPPING. We heten 
je van harte welkom en geven een woordje uitleg over de verschillende beursacties die lopen. Op de 
afbeeldingen bovenaan de receptie kan je nog eens zien wat de beursacties inhouden. Wij raden 
alvast aan eerst het filmpje te bekijken alvorens de standen te gaan verkennen.  

  
Plattegrond 
Rechts op je scherm kan je 2 knoppen terugvinden. Deze knoppen zijn de plattegronden. Als je deze 
opent, kan je kiezen tussen verschillende standen.  
Je zal opmerken dat verschillende standen opgelicht zijn. Dit wil zeggen dat je op de beurs in maart 
2019 bij deze standen hebt aangekocht. Je kan een stand bezoeken door simpelweg op de stand te 
klikken. Als je over de stand gaat met je muis, kan je de verschillende merken van een leverancier 
lezen.  
  

Een beursstand 
Iedere stand heeft 5 verschillende buttons. 
  

Info: 
Onder deze knop info vindt je allerlei informatie over deze leverancier. Hier zie je zijn merknaam, een 
link naar de website en sociale media kanalen. Als je een knop klikt, opent er een andere pagina. Je 
kan telkens terugkeren naar de beurs door simpelweg het tabblad te sluiten. 
  

Salestalk: 
Onder het cadeautje vind je alle info over lopende acties, informatie over nieuwe producten en veel 
meer. Je kan het bestand openen door er op te klikken. Je keert terug naar de beursstand door op 
het kruisje rechtsboven te klikken. Je kan ook de documenten telkens downloaden. 
  

Video: 
Achteraan de booth is er een groot scherm. Als je hier een 'play' knop ziet, kan je een filmpje 
bekijken. Je opent het filmpje door op het pijltje te klikken. Terug naar de stand keren kan door het 
scherm te sluiten.  
  



 

 

NEW: 
Onder deze button kan je alle nieuwe producten van de desbetreffende stand/ leverancier 
raadplegen.  
Je ziet telkens het artikelnummer, de inhoud en een afbeelding van het product. Het product kan 
vanuit deze module worden besteld.  
  

Winkelwagen 
Deze knop is in het rood aangeduid. Bij het openen van het scherm kan je verschillende zaken 
waarnemen. 
  

Nieuw order bij: 
Hier vind je de naam van de leverancier. 
  

Zoeken op productnaam of ID: 
Dit is een zoekfunctie die loopt binnen het winkelmandje. Hier kan je de naam van een product 
ingeven dat je zoekt. Je kan ook zoeken op artikelnummer. Deze artikelnummers kan je makkelijk 
terugvinden op je factuur of bestelbon.  
  

Totaal Tickets Superprijzen: 
Zoals in het begin van de beurs uitgelegd kan je kans maken op één van de vijftig Oled TV's. Door een 
artikel te bestellen met een TV icoon naast het artikel, kan je deze tickets verzamelen.  
  
Let wel op: er is een maximum aantal tickets dat je per stand kan verzamelen. Dit kan je ook 
bovenaan terugvinden in de winkelwagen.  
  
We versturen al jouw verzamelde Superprijstickets vier weken na afloop van de beurs, dit onder de 
vorm van een kraslot. 
  

Totaal Aantal Colli: 
Het cijfer dat zich hier staat, is het aantal artikels/colli dat je bestelt bij deze stand. 
  

Uw vorige bestelling op deze stand:  
Hier geven we je de indicatie van hoeveel artikels/colli je nu aankoopt ten opzichte van de beurs in 
maart 2019.  
  

Zwarte titelbalk  
In deze balk zie je verschillende benamingen.  
• Artikelnummer is het nummer dat aan een artikel is toegekend. Je kan deze artikelnummers 

terugvinden op je bestelbon of factuur.  
• In de kolom inhoud vind je de inhoud van het artikel terug 
• In de kolom 'omschrijving' vind je de omschrijving van het artikel. 
• Bij leverweek, kan je jouw gewenste leverweek aanduiden. Ga met je muis over het kalendertje 

om de specifieke datums weer te geven.  
  
Icons 
NEW: Producten die met NEW aangeduid zijn, zijn nieuw in het assortiment 
Gratis: De producten die met GRATIS aangeduid zijn, zijn gratis bij een order in dezelfde leverweek.  
Cadeaukaart: Als een actie aangeduid is met een cadeaukaart-icon wil dit zeggen dat je 
superprijstickets kan verzamelen om één van de Zalando cheques te winnen. Naast het icoon staat 
vermeld hoeveel tickets je met deze actie kan verdienen.  



 

 

Afbeelding: Alle producten die over dit icoontje beschikken, zijn voorzien van een afbeelding. Je kan 
de afbeelding bekijken door er met je muis over te bewegen. 
Pijltje: Dit zijn samengestelde artikels. Als je wilt weten welke artikels er zich bij dit artikel bevinden, 
klik je op het pijltje. 
  

Bestelling afronden 
Om je bestelling af te ronden kan je rechts bovenaan op het winkelmandje klikken. Daar zie je nog 
een overzicht van alle producten die je op verschillende standen hebt aangeduid. Je hoeft enkel maar 
op bevestig je order te klikken en je beursacties zijn bestelt! 
  

Na de bestelling 
Target 
Bovenaan kan je jouw aantal colli terugvinden. Dit is het totaal aantal colli dat je reeds hebt 
aangekocht op onze virtuele beurs. 
Hiernaast kan je ook een percentage terugvinden. Waarom is dit percentage belangrijk?  
Je kan namelijk gratis kartons verdienen. De inhoud van deze dozen zijn telkens topproducten! 
  
Hoe werkt het: 
Als je vorig jaar op de beurs (maart 2019) meer dan 250 dozen hebt gekocht: 
Als je 5% meer koopt dan vorig jaar, krijg je 5 extra gratis dozen.   
Als je 10% meer koopt dan vorig jaar, krijg je 10 extra gratis dozen. 
Als je 15% meer koopt dan vorig jaar, krijg je 15 gratis dozen. 
  
Als je vorig jaar op de beurs (maart 2019) minder dan 250 dozen hebt gekocht: 
Als je deze beurs 250 dozen koopt, krijg je 5 gratis dozen.  
  

Orderoverzicht 
Zoals je al weet is de beurs 21 dagen 24/7 geopend, dit wil dus zeggen dat je niet één, maar 
meerdere keren kan bestellen. Het overzicht van je verschillende bestellingen op onze virtuele beurs 
kan je terugvinden bij jouw orderoverzicht. Je kan bereiken door op het icoontje in de 
rechterbovenhoek te klikken naast het winkelmandje.  
  
Je hebt hier de mogelijkheid om elke bestelling raad te plegen. Je kan hier ook de je bestelling 
exporten naar pdf.  
Wens je een wijziging door te voeren in jouw bestelling? Contacteer dan jouw vertegenwoordiger. 
  

Via mail 
Na het plaatsen van je bestelling ontvang je van ons via mail je bestelbevestiging. In deze mail vind je 
een overzicht van je bestelling, maar ook het aantal 'superprijs'-tickets.  
  

Vragen? 
Heb je nog extra vragen? Aarzel niet om je vertegenwoordiger te contacteren. 


