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McAfee, onderdeel van Intel Security, is het grootste bedrijf ter wereld dat zich 
specifiek toelegt op security-technologie. McAfee levert proactieve en beproefde 
oplossingen en services om systemen en netwerken over de hele wereld te 
beveiligen. 



Probleemstelling

Hoe profileren we de 4 belangrijkste productgroepen?

Het doel dit jaar is om de 4 belangrijkste productgroepen duidelijk te profileren en hier een beursconcept en 
opvallend stand design te creëren. Het doel is om meer afspraken te maken met relaties om een update te 
geven over de diensten. De leads dienen beter opgevolgd te worden door middel van de juiste communicatie 
achteraf.

De afgelopen jaren hebben zij succesvol deelgenomen aan de Infosecurity Nederland en veel bezoekers op 
de stand mogen verwelkomen. Helaas resulteerde dit niet in daadwerkelijke sales en zijn er veel leads verloren 
gegaan door te algemene communicatie na de beurs.

Oplossing

Something to talk about

Het begint met een helder beursconcept, een duidelijke rode draad waarbij het concept bijdraagt aan het 
verhaal op de beurs, oftewel: someting to talk about. Het thema heeft bijgedragen aan het maken van specifieke 
afspraken tijdens de daluren met productmanagers, accountmanagers en technici op de stand met onze 
Meeting Maker.

 Tijdens de show zorgen wij met het inzetten van een echte Italiaanse Barista, Stand Manager en uiteindelijk het 
organiseren van een After Show Party voor een warm ontvangst en een totale beleving.

Na de beurs helpen wij hen met het opvolgen van alle leads d.m.v. een goed uitgedachte automation flow 
waarbij opgedane contacten de juiste content krijgen op het juiste moment. 

McAfee, onderdeel van Intel Security, is het grootste bedrijf ter wereld dat zich specifiek 

toelegt op security-technologie. McAfee levert proactieve en beproefde oplossingen en 

services om systemen en netwerken over de hele wereld te beveiligen. Het beschermt 

consumenten en bedrijven van klein tot groot tegen de nieuwste malware en opkomende 

onlinebedreigingen. 
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Vleugel 
Standbouw en Interieurbouw

Gelderlandhaven 1
3433 PG Nieuwegein

www.vleugel.nl

Meer weten? 

Neem contact met ons op!

We helpen je graag op de weg naar succes. We zijn van 
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur 
bereikbaar voor al jouw vragen. 

Resultaat

Meer dan 20 gerichte afspraken tijdens de daluren van de show

Het heldere beursconcept en de communicatie voorafgaand aan de beurs heeft gezorgd voor meer dan 20 
gerichte afspraken tijdens de daluren van de show. De barista, de gastvrouwen en de goed bezochte after party 
maakten de totale beleving compleet en hebben ervoor gezorgd dat er meer dan 300(!) leads direct opgevolgd 
werden door de automation flow. 

“De deelname in samenwerking met MW Pepster heeft eraan bijgedragen dat de Infosecurity Nederland de 
beste show ooit was” aldus Nadia Holtkamp, Marketing Manager Benelux, McAfee

Facts

 35m2 standoppervlakte
 Opvallend HPL stand design van 4 meter hoog
 Meer dan 20 gerichte afspraken tijdens de show
 300+ leads in het marketing automation systeem
 30 ‘Sales Ready’ leads binnen 3 maanden na de beurs

Samenwerking Vleugel

De samenwerking met Vleugel is voor zowel McAfee als MW Pepster wederom zeer goed bevallen. 
De betrokkenheid van Vleugel, als het gaat om het creëren van de fysieke merkomgeving waaronder het 
standconcept en de realisatie, consistent op het thema en de communicatie rondom de beurs, sloten naadloos 
aan op het thema van de beurs.


