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Ongekende uitdagingen
Voor Nederland in transitie

Nederland staat voor uitdagingen, maar ís reeds volop in transitie. Want iedereen wil oplossin-
gen. Technologische ontwikkelingen maken ondertussen het voorheen onmogelijke mogelijk. 
Vernieuwers plukken de vruchten met innovatieve concepten.

Investeringen in innovatie naar de 4,9 miljard euro
Rijksoverheid.nl, november 2019

Binnen 10 jaar moet de Nederlandse CO2-reductie met 49% gedaald zijn ten opzichte van 1990. 

En in 2050 moet ons land nagenoeg klimaatneutraal zijn. Harde doelstellingen. Een kostbare zaak 

die tegelijkertijd (en vooral) ook heel veel kansen met zich meebrengt. 

De energietransitie biedt geweldige kansen voor iedereen
Duurzaam Gebouwd, januari 2020

Vlak voor onze ogen speelt zich een omwenteling af die z’n gelijke niet kent. Een revolutie waarin, 

qua innovatie en progressie, de gebouwde omgeving bovendien voorop gaat. We maken van de 

nood een deugd; van de transitie een succesverhaal. We schrijven geschiedenis!

Nederland heeft alles in huis om weer tot de wereldtop te gaan behoren
Trouw, november 2019

Koplopers delen hun kennis

Iedereen wil 
oplossingen



Hét platform
Voor kennisdeling en business

Vakbeurs Energie is al  meer dan 15 jaar hét zakelijke platform op het vlak van duurzaamheid 
en energie. In 3 dagen delen de koplopers in besparing, opwekking en opslag in de Brabanthallen 
in Den Bosch hun kennis met duizenden nieuwe en bestaande relaties. 

Zij komen er netwerken, zaken doen en dus samen de transitie versnellen. Want dat is de beurs

in een notendop: een optelsom van oplossingen die direct toepasbaar zijn. Exposanten trekken 

steevast de deur achter zich dicht met een flink pak leads onder de arm.

Gelijktijdig met Vakbeurs Energie vinden Zero Emission | Ecomobiel (over duurzame mobiliteit), 

Industrial Heat & Power (over de industriële energievoorziening) en PREFAB (over bouwen en 

renoveren ‘in de fabriek’) plaats. Over en weer geldt vrij toegang.

Netwerken en zaken doen

Een jaarlijks 
trefpunt voor 

beslissers

Elektriciteit & Warmte

Binnenklimaat

Gebouwschil

Smart Energy & Storage

Verlichting
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Wie zijn de bezoekers
En waar komen zij voor?

Vakbeurs Energie trok in 2019 bijna 12.000 stakeholders en 

was goed voor zo’n 190.000 zakelijke contactmomenten. 

Bezoekers beoordeelden de beurs gemiddeld met een 7,5. 

Wat andere interessante cijfers:

Bedrijfsgrootte 
1     18%
2-10 medewerkers  29%
11-100 medewerkers  24%
101-500 medewerkers   14%
> 500 medewerkers  15%

Sector Top 5 
Advies    17%
Installatie    16%
Industrie    10%
Woningbouwcorporaties 

en projectontwikkeling  7%
Energie     6%

Primaire interessegebieden
Warmtepompen   61%
Opslag van warmte en elektriciteit 58%
Zonne-energie   57%
Verwarming   44%
Isolatie    38%
Ventilatie en/of luchtbehandeling 37%
Warmwatervoorziening  34%
Koeling    32%
Levering van duurzame energie 28%
Windenergie   25%

Verder onderzoek wijst uit dat:

49% van hen naar Vakbeurs Energie kwam met investeringsplannen
50% van hen één of meer seminars of workshops bijwoonde
52% van hen 4 uur of langer op de beurs verblijft 
55% van hen vervolgafspraken met exposanten maakte
89% van hen overweegt de beurs in 2020 wéér te bezoeken

Beslissingsbevoegdheid  
Eindbeslisser   20%
Medebeslisser   24%
Adviseur    35%

94% van
 de exposanten 

overweegt wederom 
deel te nemen

Bedrijfsgrootte

18%

29%

24%

14%

15%
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Wat vinden exposanten
Van hun deelname in 2019

Zo’n 350 partners en exposanten droegen bij aan de 15de editie van Vakbeurs Energie.  

Onderzoek wijst uit dat:

81% van hen hun contact met beursorganisator 54events ‘goed’ tot ‘uitstekend’ vond
85% van hen de beurs ‘ruim voldoende’ tot ‘uitmuntend’ vond
72% van hen blij was met de nieuwe beurs PREFAB, in co-locatie
94% van hen overweegt dit jaar wéér deel te nemen

De helft van de bezoekers komt met investeringsplannen

Exposanten
beoordelen 

vakbeurs Energie 
met een 7,5

“Wij stonden er om in contact te komen met MKB-ondernemers en grootzakelijke bedrijven. 

Die missie is volbracht, want ze kwamen in groten getale. Ook bij onze presentaties in de beurstheaters.”

Joep Hilbink, Marketeer  Essent Zakelijk

“We zagen een goede mix van bestaande relaties en veelbelovende nieuwe contacten. 

De markt ontwikkelt zich rap, maar wij ook. Onze boodschap konden we er uitstekend kwijt, 

en aan de juiste doelgroep.”

Jeroen Peeters, Manager Marketing Daikin Nederland

“Voor ons is het een erg interessant platform om de juiste spelers in de markt te ontmoeten, 

kennis te delen en te toetsen of onze ideeën stroken met wat de markt nodig heeft om succesvol te zijn.”

Ben Pol , Business Development Manager ABB
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Meedoen is makkelijk
Zakendoen zonder gedoe

Vaak komen bij beursdeelname meerwerk en extra kosten kijken. 
Bij de vakbeurs International Vakbeurs Energie niet. Afname van 
all-in standbouw betekent dat uw beursdeelname compleet is en 
u helemaal klaar bent voor deze 3 fantastische dagen.

Bij deelname zit een standaard basispakket met daarin onder meer koffie en thee in de

exposantenlounge, 2 parkeerabonnementen, een app om bezoekersgegevens te verzamelen, 

wifi en een hapje en drankje op de gezellige netwerkborrel. 

Vakbeurs Energie in vogelvlucht

Vakbeurs Energie vindt plaats tijdens de Nationale Energie Week, gelijktijdig met en op 

de zelfde plaats als vakbeurzen PREFAB, Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.

Dit is een impressie. 
Wijzigingen onder voorbehoud. 

Dit is een impressie. Wijzigingen onder voorbehoud. 

AVENUE

Boschzaal Hertogzaal v. Goghzaal

Test & Drive voor Automotive -  
naar de openbare weg

 Innovation 
Square

Test & Drive voor  
Light Electric Vehicles

Industrie
Theater 

Mobiliteit  
Theater

Energie  
Theater

PREFAB  
Theater

Vakbeurs Energie
is gratis toegankelijk 
voor professionals.

86% van onze
 exposanten ervaart 

hun contact met 
54events als goed

of uitstekend
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Zo kunt u meedoen
Kant en klaar of op maat

Een all-inclusive beursstand 
Vanaf € 3.165,-

Een professionele uitstraling met alles erop en 

eraan. Te vervolmaken met bijvoorbeeld een 

full colour bedrukte achterwand voor € 105,- 

per strekkende meter. Vrije standbouw is mogelijk vanaf 20 m²

Een heel jaar zichtbaarheid
Met dank aan onze partners

De beurs wordt publicitair ondersteund met uitingen 

op social media en in de vakbladen en met nieuws-

brieven onder gespecialiseerde hoofdredactie.  

Aanvullende opties te over
Voor nog meer effect

Uw naam en logo op de keycords, een adver-

tentie in de beursspecial of nieuwsbrief, een 

promopoint bij de entree, vloerstickers of flyeren 

op de beursvloer!

Deze nieuwsbrief 
bereikt meer dan
75.000 lezers

Dagelijks een workshop geven  
Vanaf € 1.495,-

Dat kan in een praktijktheater. Een goede 

presentatie levert in 3 dagen al gauw zo’n 

100 leads op. Een bewezen succesformule 

in combinatie met een stand. 
Deel uw kennis en kwalificeer leads

7VAKBEURS ENERGIE 2020



54events
Accelerating energy transition

Sinds 2009 organiseren wij zakelijke beurzen en congressen. Bindend element: de transitie 
naar een duurzaam Nederland. Ons portfolio bestaat uit 7 jaarlijkse events goed voor 25.000 
zakelijke bezoekers en 6 thematische nieuwsbrieven met 150.000 lezers.

Bij de succesvolle organisatie van een zakelijk evenement geldt voor ons #samenbereikjemeer. 

Waardevolle contacten definiëren, leggen en onderhouden en bruggen bouwen doen we dan ook 

graag en als de beste. Flexibel, oprecht en met plezier.

Wilt u kennismaken? Of bijpraten? Kom dan langs voor een kop uitstekende koffie én een goed 

gesprek. U vindt ons naast de P+R van Station Breukelen, direct aan de A2. Uiteraard zijn onze 

parkeerplaatsen voorzien van laadpunten voor EV’s.

Deelnemen aan Vakbeurs Energie?
Gelijk even bellen of mailen

54events B.V.  |  Amerlandseweg 3  |  3621 ZC Breukelen  |  Tel: 0294 - 74 50 70  |  beurs@54events.nl  |  www.54events.nl

Onze 
exposanten vinden 

ons toegankelijk, 
behulpzaam, 

kundig en
 bereikbaar

Rein Bosma
+31 (0)6 38 14 52 24 

rein@54events.nl

Diederik Jansen
+31 (0)6 46 19 21 41

diederik@54events.nl

Wendy van de Geijn 
+31 (0)6 42 43 69 49

wendy@54events.nl

Kennis-
programma 
en -partners

Media 
partnerships 
en communicatie

Standruimte en 
sponsormogelijk-
heden

Rob Lindenbergh
+31(0)6 17 13 39 77

rob@54events.nl

Pieter van Beemen
+31(0)6 30 33 46 80

pieter@54events.nl


