“DE ÉNIGSTE GOOCHELAAR IN BELGIË
DIE UW PROSPECTS OMTOVERT
TOT WINSTGEVENDE KLANTEN”
WORDT Ú STRAKS DÉ ‘TALK OF THE BEURSVLOER’?
Anthony Holt is de énigste goochelaar in België die uw prospects omtovert
tot klanten. Gespecialiseerd in entertainment op de beursvloer is Anthony
Holt dan ook dé leadgenerator bij uitstek die ervoor zorgt dat uw vertegenwoordigers zelfs geen tijd meer over hebben om op adem te komen.
Mede door zijn jarenlange ervaring en unieke manier van werken weet
Anthony Holt iedere bezoeker naar uw stand te trekken. Met zijn charmes,
productkennis én uiteraard hier en daar een vleugje magie is uw stand
binnen no-time ‘talk of the beursvloer’ en dat is toch precies waar u naar
opzoek bent?

Meer informatie en video’s van Anthony Holt in actie:

DEGOOCHELAAR.BE

OMDAT U GEEN GOOCHELAAR ZOEKT
MAAR EEN ECHTE BEURSSPECIALIST!
Anthony Holt heeft zijn eigen unieke werkwijze
ontwikkeld die ervoor zorgt dat uw stand vol zal
staan met potentiële klanten en kan zich dan
ook met recht een beursspecialist noemen.
Bijzonder en spraakmakend aan Anthony Holt
als eye-catcher bij uw beursstand is de speelse,
interactieve manier waarmee hij de kwalitatieve
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leads weet te filteren om deze vervolgens door
te sturen naar uw vertegenwoordigers.

Anthony Holt gebruikte zijn trucs
om bruggen te slaan tussen onze
bezoekers en vertegenwoordigers. Het was exact dát element
waar wij naar opzoek waren. We
zullen hem dan ook zeker boeken
voor onze volgende beurs!
Lennard - Aveno Delizio

Uniek zijn de gepersonaliseerde magic giveaways die zorgen voor meer traffic naar uw
website en u de kans krijgt uw mailingbestand
uit te breiden. Nieuwsgierig geworden naar hoe

GOED OM TE WETEN
§ Anthony Holt kan de boodschap,
product of dienst van uw bedrijf
naadloos in zijn acts verweven
voor een éxtra personal touch!
§ Wanneer u Anthony Holt op de
hoek van uw beursstand plaatst
zorgt dat voor de optimale
effectiviteit.
§ Exclusieve branche exclusiviteit
is mogelijk bij het boeken van
meerdere beurzen.
§ Voorafgaand aan de beurs vindt
altijd een persoonlijke bespreking plaats om uw boodschap,
wensen en mogelijkheden door
te nemen.

dat werkt? Mooi. Dat is precies de bedoeling!

Meer informatie en video’s van Anthony Holt in actie:

DEGOOCHELAAR.BE

