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Integraal platform
voor verbetering van
bestaande woningen
en utiliteitsgebouwen

Dé vakbeurs voor
verbetering van
woningen en
utiliteitsgebouwen
WWW.RENOVATIEBEURS.NL

Comfort & Functionaliteit

Herstel & Onderhoud

Energie & Circulair

Kennis & Advies



Renovatie 2018  23 t/m 25 mei 2018  Brabanthallen Den Bosch                                    www.renovatiebeurs.nl

Aannemers E-Installateurs 
Adviseurs W-Installateurs 
Schilder- & Onderhoudsbedrijven 
Architecten & Ontwerpers
Woningbouwcorporaties
Interieurbouw VVE’S Calculators
Werkvoorbereiders Gebouwbeheer 
Gemeenten Energie-experts 
Uitvoerende bouw

Energie & Circulair

▪ Gezond binnenklimaat
▪ Verlichting
▪ Gebouwbeheer & Domotica
▪ Uitbouw, Opbouw & Indeling

▪ Isolatie
▪ Duurzame Energie
▪ Luchtdicht Renoveren
▪ Binnenklimaat
▪ Duurzame bouwmaterialen
▪ Gebouwconcepten & Energielabels

▪ Gevel- , Dak-, Vloer- en Plafond-Renovatie
▪ Kozijnen & Beglazing
▪ Keuken & Badkamerrenovatie
▪ Funderingstechniek
▪ Betonherstel & Inspecties
▪ Preventief onderhoud
▪ Asbestverwijdering

▪ Renovatieconcepten
▪ Onderhouds- & Calculatiesoftware
▪ Gespecialiseerde dienstverlening
▪ Veilig Renoveren

Kennis & AdviesComfort & Functionaliteit

Herstel & Onderhoud

“De utiliteitsbouw neemt circa 35 procent van de totale bouwproductie  voor haar rekening. 
Gemiddeld is er een 50-50 verdeling tussen de vergunningen voor nieuwbouwprojecten en renovaties.”
ABN Amro (30-03-2017)

Expositieprogramma

Bezoekersprofielen



Herkomst naar sector (top 10)

Interessegebieden

Bezoekersaantallen

10 redenen om deel te nemen

Aannemers- en/of installatiebedrijf

Woningbouwvereniging / Vastgoedbeheer

Technisch ontwerp / Ingenieurs- en adviesbureaus

Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

Klussenbedrijf (Inclusief ZZP’er)

Onderwijs

Groothandel hout- en bouwmateriaal

Architectenbureau

Bouwmaterialenindustrie

Afbouw- en/of schildersbedrijf

17%

15%

9%

7%

6%

5%

5%

5%

4%

3%

Gevels

Kozijnen, ramen en deuren

Constructies en materiaal

Daken

Gebouwinstallaties

Binnenwanden / Plafonds

Vloeren en trappen

Gespecialiseerde diensten voor onderhoud en renovatie

Materieel, gereedschappen en transportmiddelen

Advies, bouwmanagement, opleiding en onderzoek

Verlichting

ICT, software en automatisering

48%

46%

43%

41%

31%

31%

30%

30%

24%

23%

20%

13%

Kengetallen en interesses bezoek 2016

Dinsdag 
12 april
1.355

Woensdag
13 april
1.747

Donderdag
14 april
2.103

Meer informatie? 
www.renovatiebeurs.nl

Bezoekers van Renovatie zijn op zoek naar praktische oplossingen en direct 
toepasbare kennis die hen helpen het renoveren van bestaande woningen, 
kantoren en andere gebouwen makkelijker, efficiënter en duurzamer te maken.



Standruimte en sponsormogelijkheden:

Rein Bosma
Sales & Accountmanager
Tel: +31(0)6 - 38 14 52 24
rein@54events.nl

Geïnteresseerd in deelname of partnership? Neem contact op met:

Renovatie 2018 is een productie van

(Media)partners en inhoudelijk programma:

Wendy van de Geijn
Beursmanager
Tel: +31 (0)294 -74 50 71
wendy@54events.nl
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Wilt u een optimale zichtbaarheid creëren
voor uw organisatie of product? 
Maak dan gebruik van een van de vele 
promotiemogelijkheden op en rond de beurs. 

Promopoint 
Volop in de picture bij de verwachte 6.000 
bezoekers voordat ze überhaupt de beursvloer 
op zijn gekomen. Dat kan via een promopoint
bij de centrale entree of elders op en rond de beursvloer. Veel is hier mogelijk. 
Denk hierbij aan een promopoint van 1m² tot een plaats waar een complete demowoning kan staan. 
Prijzen vanaf EUR 750,-. We bespreken graag de mogelijkheden.

Partners (maatwerk exclusief per segment op de beurs)
Denkt u aan een bredere profilering, dan is een parnterpropositie wellicht interessant voor u.
Dit is een op maat gemaakt pakket waarmee we precies de onderdelen in de campagne, 
het inhoudelijk programma en op locatie benutten die voor u interessant zijn.  
 
Lezing in een praktijktheater
Bezoekers van Renovatie zijn op zoek naar praktische oplossingen en direct toepasbare kennis die hen 
helpen het renoveren van bestaande woningen, kantoren en andere gebouwen makkelijker, efficiënter en 
duurzamer te maken. Voor u als deelnemer een uitgelezen kans om voor een zeer gerichte doelgroep uw 
oplossing of visie te presenteren. Bent u exposant, dan kunt u al vanaf EUR 1.495,- op iedere beursdag een 
lezing van 30 minuten geven. Uiteraard ontvangt u van ons een bestand met de contact- en profielgegevens 
van de aanwezige bezoekers. 

“Onze eenvoudige en snelle renovatie oplossingen zorgen voor zo min mogelijk overlast bij bewoners. 
De renovatiebeurs is voor ons de ideale plek om deze te presenteren.”
UNILIN - Christian van Gils - Marketing Manager

U heeft al 
een volledig
 verzorgde

stand vanaf 
€ 2.250,-

Optioneel:
Bedrijfsuitstraling

op achterwand 
€ 85,- per

strekkende meter

Deelname en promotie


