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AANTALLEN aanbeveling beoordeling

Ervaring 
exposanten

"Een volledig verzorgde beurs,
interessant voor de gehele groensector.”

Van de exposanten zou 83%
de vakbeurs aanbevelen aan

collega's en vakgenoten

7.5

Leads genereren Relatie met klant versterken

Imago versterken Innovaties tonen Netwerken
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Doel  deelnAme   EXPOSANTEN Behalen  doelstellingen

Ervaring 
exposanten

“Als je jezelf en deze sector serieus neemt, moet je op deze
beurs staan.."

95% van de exposanten heeft de vooraf
gestelde doelen behaald.

5%

95%

Exposanten zijn positief.
Gemiddelde score  7.5 

11.000+

272
bezoekers

exposanten

83%
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Van de bezoekers zou 88% de
vakbeurs aanbevelen aan
collega's en vakgenoten

BEOORDELING aanbeveling

Reden bezoek

kwaliteit

Ervaring 
bezoekers

  ''Een gezellige, informatieve beurs die goed met z'n tijd
meegaat in de ontwikkelingen rond het groene vak.''

Bezoekers zijn positief
Gemiddelde score 7.9

96% van de bezoekers vindt de
kwaliteit van de exposanten op

deze vakbeurs goed

96%

25%

20%

ERVARING 
BEZOEKERS

''De beurs waar kennis, vakmanschap en innovatie
samenkomen!"

BEZOEKERSPROFIEL -   De  Groene  Sector  vakbeurs -  HARDENBERG  2022

12%

88%

4%

De Groene Sector Vakbeurs wordt landelijk bezocht.
    De Nederlandse bezoekers komen voornamelijk uit

Overijssel, Gelderland en Drenthe, ook professionals uit
de overige provincies zijn ruim vertegenwoordigd (43%).

HERKOMST BEZOEKERS

7.9

43%
Netwerken

Kennis opdoen en trends ontdekken bij
exposanten

Op zoek naar producten en/of diensten

Bestaande relaties ontmoeten



Frequentie BEZOEKER

80% van de bezoekers heeft
 De Groene Sector Vakbeurs al

meer dan één keer bezocht en is
dus een terugkerende bezoeker

van de vakbeurs

1 tot 3 uur

branchevertegenwoordiging van bezoekers

Hoveniers Gemeentelijke groenvoorziening Grootgroenvoorzieners Dienstverlener algemeen

Boomverzorging Tuincentra Boomkwekers Tuin- en landschapsarchitecten

% Bezoekers
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DUUR BEURS BEZOEK

De meeste bezoekers, namelijk 48%, bezochten
de beurs 3 tot 5 uur

48%

80%

36%

15%

1%

3 tot 5 uur

minder dan 1 uur

meer dan 5 uur
90% van de bezoekers denkt in

2023 De Groene Sector Vakbeurs
te bezoeken

90%



full Service formule EasyGo Tool
√ Een compleet opgebouwde, afgewerkte en  
   schoongemaakte standunit: vloeroppervlak,  
   wanden, frieslijst met naamsvermelding,  
   verlichting door duospots en vloerbedekking
 
√ Catering op de beursvloer
 
√ Twee standhoudersbadges inclusief maaltijden  
   in het standhoudersrestaurant
 
√ Gratis heftruckservice (tot 2,5 ton)
 
√ De uitnodigingsservice: wij nodigen gratis uw  
   relaties voor u uit
 
√ Gratis parkeren voor u én uw relaties
 
√ Netwerkborrel

√  EasyGo is vanaf 2019 onderdeel van het
    standaardaanbod van Easyfairs
 
√  Het is een integraal servicepakket met een breed
    aanbod aan marketingtools gebaseerd op de
    meest recente ontwikkelingen binnen de digitale
    marketingtechnologie
 
√  Uw online zichtbaarheid voorafgaand aan de
    beursdeelname wordt verhoogd.
 
√  Het opvolgend van leads was nog nooit zo
    eenvoudig
 
√  U dient te kiezen voor één van de vier pakketten:
    GoVisibility, GoLeads, GoPlus of GoPremium
 
 

Contact gegevens
Wij helpen u graag met het behalen van maximaal rendement uit uw beursmoment. Het projectteam staat
voor u klaar met tips & tricks op het gebied van beursorganisatie, bezoekerswerving en opvolgacties.

Lucas van't Hof
Head of Cluster
+31 (0)523 289 858

Femke Stulp
Content Marketeer
+31 (0)523 289 837

Yannick Hultink
Marketing Event Manager
+31 (0)523 289 815

Mail ons op:  
info-groenesector@easyfairs.com

Ramon Schlepers
Accountmanager
+31 (0)523 289 822

Kevin Smits
Head of Content
+31 (0) 6 42 11 72 14


