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Leidend platform voor energie  
opwekking en energiebesparing

Vakbeurs Energie is de grootste en meest complete  

vakbeurs in de Benelux voor eindgebruikers en  

professionals die zich bezighouden met energie- 

besparing en -transitie. Het evenement wordt voor de 12e 

maal georganiseerd en heeft een database opgebouwd van 

102.000 geregistreerde geïnteresseerden. Op Vakbeurs 

Energie 2016 kwamen 11.024 vakbezoekers samen en zijn 

zo’n 96.000 inhoudelijke gesprekken gevoerd met direct  

na beurs reeds 18.500 geplande vervolgafspraken.

Ervaringen bezoekers Vakbeurs Energie 2016
•  92% beveelt een bezoek aan de beurs aan 

•  Bezoekduur van bijna 4 uur

•  49,3% van de bezoekers heeft 1 of  

meerdere lezingen of workshops bezocht

•  92% was tevreden over de volledigheid van  

het aanbod op de beurs

Top 10 bezoekende sectoren 58% heeft beslissende rol in investering

43% vertegenwoordigd een bedrijf  
met meer dan 50 personen

Een greep uit onze partners 2016
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Een greep uit onze (media) partners 2016Een greep uit het inhoudelijk programma  
van 2016
•  Energy Storage Day 2016

•  Windcongres

•  KIEN Technodag

•  Gas in Transitie 

•  Smart Mobility

•  Industrial Morning 

•  Financiering van Energietransitie

•  Energy Audits & Handhaving

•  Mobiliteitsparagraaf SER Energieakkoord

Ervaringen exposant Vakbeurs Energie 2016

Gemiddelde    7,4 
waardering

92%      ervaart de kwaliteit  
van het bezoek zeer goed

Beurssectoren 2017
•  Opwekking - zon / wind / biomassa / geothermie / fossiel

•  Inkoop

•  Binnenklimaat - verwarming / koeling / ventilatie 

•  Opslag - elektriciteit / warmte / koude

•  Isolatie

•  Verlichting

•  Advies & Energielabels

•  Passief Bouwen

•  Metering, Data & Smart Grids

•  Vebruiksbesparing met domotica & ICT

•  Beleid, innovatie & onderzoek

•  Industrie - stoomtechniek / industriële warmte en koude / 

technische isolatie

•  Financiering

U neemt al deel aan Vakbeurs Energie met een  

volledig verzorgde stand vanaf € 2.935,- bij  

inschrijving voor 17 maart 2017.

Vakbeurs Energie is een productie van:

Voor beschikbare locaties, deelnamemogelijkheden, 

sponsoring en het geven van lezingen in de  

praktijktheaters kunt u contact opnemen met 54events:  

Rein Bosma, telefoon: 06 38 14 52 24, 

e-mail: rein@54events.nl. 

Investeringsbereidheid

51%     van de bezoekers geeft concreet  
aan te willen investeren

Belangrijkste interessegebieden bezoekers
(Opwekking van) duurzame energie

Energiebesparing in woningen & gebouwen

Opslag & Distributie van energie

Energiemanagement (advies, monitoren, meten)

Wet- en regelgeving/subsidies

Energielabels, Bouw-concept & - normeringen

Energiebesparing in industriele processen
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