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Beursrapport najaarseditie Beurs Eigen Huis 2015

Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2015 heeft de 12e editie van Beurs
Eigen Huis plaatsgevonden in Jaarbeurs Utrecht. Tijdens deze beurs heeft het team
van Beurs Eigen Huis marktonderzoek gedaan naar de bezoekers en exposanten. Dit
beursrapport is hier het resultaat van. Het beursrapport is verdeeld in drie delen: het
bezoekersprofiel, de ervaring van de deelnemer en deelnemers aan het woord.
Het doel van dit beursrapport is om een concreet beeld te schetsen van de
najaarseditie van Beurs Eigen Huis 2015. Dit is bereikt door cijfers en meningen van
bezoekers en deelnemers toe te lichten.

Hieronder presenteren wij met trots de bezoekersaantallen van de najaarseditie van
Beurs Eigen Huis 2015.
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Totaal:

4.723
7.297
9.432
21.452
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Bezoekersprofiel

Het bezoekersprofiel geeft u een duidelijk overzicht van de bezoekers die Beurs Eigen Huis
trekt. Tijdens de beurs zijn enquetes afgenomen, de resultaten zijn verwerkt in onderstaande
persona’s.

Persona’s
De persona’s geven in één overzicht een accuraat beeld weer van de gemiddelde bezoeker van
Beurs Eigen Huis.

“Om ons droomhuis te kunnen
realiseren is het ideaal om Beurs Eigen
Huis te bezoeken. Diverse aanbieders
van hoge kwaliteit onder één dak.”
Susanne van ‘t Hof
Leeftijd: 42
Woont in: Utrecht
Budget voor plannen: € 250.000
Realisatie van haar plannen: binnen een jaar

Over Suzanne:
Suzanne heeft concrete bouw- en verbouwplannen.
Daarom bezoekt zij Beurs Eigen Huis, met haar man,
voor alles wat zij nodig heeft.

“Wat ik geweldig vind aan Beurs
Eigen Huis: Alle aanbieders op
één plek.”
Hans van ‘t Hof
Leeftijd: 45
Woont in: Utrecht
Budget voor plannen: € 250.000
Realisatie van zijn plannen: binnen een jaar
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Over Hans:
Hans en zijn echtgenote bezoeken Beurs Eigen Huis, omdat
daar een divers aanbod is van bedrijven die alles kunnen
realiseren voor hun droomhuis.
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Resultaten bezoekersenquête
Dit zijn de resultaten van de bezoekersenquêtes die zijn afgenomen tijdens de
najaarseditie 2015.

Vraag 1

Om welke redenen heeft u Beurs Eigen Huis bezocht? (meerdere antwoorden waren mogelijk)
22%

U heeft bouwplannen

18%

U heeft een kavel en gaat bouwen

26%

U heeft verbouwplannen

U heeft plannen voor het interieur
U heeft plannen voor de tuin

15%
20%
13%

U heeft plannen voor de badkamer/sanitair?

U komt ter inspiratie en heeft nog geen specifieke plannen

18%

Vraag 2

Wanneer wilt u uw plannen uitvoeren?
31%

30%

20%

15%
4%
binnen een
half jaar

binnen een
jaar

over meer
dan een jaar

over meer
dan twee jaar

nog te
bepalen

Vraag 3

Wat is het budget voor uw plannen?
16%

Tot € 10.000

13%

Tot € 25.000

14%

Tot € 50.000
Tot € 100.000

8%
23%

Tot € 250.000

18%

Tot € 500.000
Meer dan € 500.000
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Vraag 4

Wat is uw geslacht?

Man

Vrouw

41%

59%

Vraag 5

Wat is uw leeftijd?
27%
22%

21%

18%
11%
1%
18-29

30-39

40-49

50-59

60-70

> 70

Vraag 6

Uit welk deel van Nederland komt u?

26%

Noorden			
Midden			
Zuiden			

43%
31%

Vraag 7

Hoe beoordeelt u de Beurs Eigen Huis?
Gemiddeld heeft de beurs van de bezoekers het
volgende rapportcijfer gekregen:
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Ervaring van de deelnemer
Dit zijn de resultaten van de deelnemersenquête die zijn afgenomen na de najaarseditie van
Beurs Eigen Huis 2015.

Vraag 1

Stelling: Ik ben tevreden over het aantal bezoekers van de najaarseditie 2015
van Beurs Eigen Huis.
85%

Eens
Oneens

15%

Vraag 2

Stelling: Ik ben tevreden over de kwaliteit van de bezoeker tijdens de
najaarseditie 2015 van Beurs Eigen Huis.
89%

Eens
Oneens

11%

Vraag 3

Vul aan: De beurs...
11%

... heeft mijn verwachtingen overtroffen

73%

... voldeed aan mijn verwachtingen
... voldeed niet aan mijn verwachtingen

16%

Vraag 4

Vul aan: Tijdens de beurs heb ik mijn...
76%

... doelstelling bereikt
... doelstelling niet bereikt
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Deelnemers aan het woord
Hieronder vindt u enkele deelnemers van de najaarseditie van Beurs Eigen Huis 2015. Deze hebben in het kort beschreven hoe hun ervaring op de beurs was.

“Verrast over het aantal doelgerichte bezoekers.”
Onze eerste ervaring met de beurs is ons erg positief bevallen. We
waren in eerste instantie sceptisch om mee te doen door de
ervaringen met andere beurzen. De reacties van bezoekers waren
eveneens positief en zelfs zo dat er al afspraken zijn gemaakt voor een
eventuele opdracht. De opdrachten zijn heel divers en lopen uiteen van
verbouwing tot aan villa bouw. Over het aantal bezoekers op de beurs
en op de stand waren wij enorm verrast. Erg veel en serieus bezig met
het bouwen van hun toekomstige woonhuis. Wat ons erg aansprak is
dat de bezoekers uit geheel Nederland kwamen en niet alleen uit de
regio Utrecht, temeer daar wij ook landelijk opereren. Kortom wij zijn erg
tevreden over de beurs en zijn blij dat we meegedaan hebben en zijn graag
weer aanwezig op de volgende voorjaarseditie van Beurs Eigen Huis 2016.

Marco van Veldhuizen

“De leads zijn van hoge kwaliteit.”
De beurs is een toegankelijke informele beurs waarbij de bezoeker de
ruimte heeft om gericht de verschillende bedrijfs-presentaties van de
deelnemers te bezoeken om daar kwaliteitsaandacht te ontvangen.
Voor Disan/Ergox centrale stofzuigsystemen is dit de reden om deel te
nemen aan deze beurs.
Een kennismaking met centrale stofzuigsystemen is vaak een “aha
erlebnis”. “wat is dit” of “wat een uitkomst” dit systeem moeten we
hebben, zeker als de slang ook nog eens weggewerkt wordt in de muur is
men zeer enthousiast. Geen losse slangen meer. De deelname aan deze
beurs geeft een duidelijk beeld aan de bezoekers/klanten en men herkent
de praktijk van stofzuigen. De leads zijn van hoge kwaliteit en genereerd
omzet en naamsbekendheid voor Disan/Ergox stofzuigsystemen.
Disan / Ergox centrale stofzuigsystemen heeft zich voor de toekomst al
voorgenomen een vaste deelnemer te zijn aan dit evenement.

Disan
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“De voor- en najaarseditie leveren altijd mooie opdrachten
op.”
Arie Tuinarchitectuur staat vanaf het eerste uur op Beurs Eigen Huis.
Altijd met een sfeervolle, volledige tuin om de juiste beleving van wat
mogelijk is met een tuin over te brengen. De voor- en najaarseditie
geeft altijd interessante leads en mooie opdrachten. Beurs Eigen Huis
kenmerkt zich door het complete aanbod voor de ‘(ver)bouwende’
bezoekers en ieder jaar groeien de bezoekersaantallen. Wij zijn erg
positief en doen ons best om op elke editie een tuin vol inspiratie te maken!

Arie Tuinarchitectuur

“Veel bezoekers mogen inspireren!”
Beurs Eigen Huis is een geweldige ervaring om mee te mogen maken. Vanaf het moment van opbouwen tot afbreken een goed geoliede motor. Vrijdagochtend in alle vroegte stroomden de eerste bezoekers de beursvloer
op, beladen met koffertjes en tassen vol foto’s en tekeningen. Sies Home
Interior Design heeft met veel plezier drie dagen lang afspraken ingepland
om maar zoveel mogelijk adviezen te kunnen geven. Vanuit alle delen van
het land hebben wij mensen met nieuwe woningen, verbouwingen of
verhuis plannen te woord gestaan. Enthousiaste bezoekers met maar één
doel: een mooi en persoonlijk interieur creëren. Gelukkig waren ze bij Sies
Home aan het goede adres, velen gingen vol inspiratie huiswaarts.

Sies Home

“De Beurs Eigen Huis is de plek om contact te leggen met
particuliere en zakelijke potentiële opdrachtgevers.”
Bouwbegeleiding - Expertise & Controle, (B.E.C. Bouwadvies) heeft zich in
maart 2014 geïntroduceerd op de Beurs Eigen Huis en als doel gesteld
om particuliere woning bouwers / verbouwers er op attent te maken dat
onafhankelijke bouwbegeleiding een bijzondere besparing op kan leveren
tijdens het verwezenlijken van de bouw of verbouw plannen.
Vele bezoekers aan onze stand waren enthousiast dat er ook onafhankelijk
bouwadvies en begeleiding ingeschakeld kon worden en hiermee op vele
fronten een besparing te weeg gebracht kon worden.
De Beurs Eigen Huis is voor ons dan ook bij uitstek de ontmoetingsplek om
onze toekomstige particuliere en zakelijke opdrachtgevers te ontmoeten.
Door de vele interesse in onze diensten hebben wij ons bedrijf op deze
beurs zeer goed kunnen promoten.
Zoals gezegd, de Beurs Eigen Huis is de plek om contact te leggen met
particulieren en zakelijke potentiële opdrachtgevers.

B.E.C. Bouwadvies
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Contact
Beurs Eigen Huis en Realiseerjedroomhuis.nl zijn onderdeel van Expo Communications.
Onze openingstijden zijn:
Maandag:		
08:30 tot 17:00 uur
Dinsdag:		
08:30 tot 17:00 uur
Woensdag:		
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag:		
08:30 tot 17:00 uur
Vrijdag:		
08:30 tot 17:00 uur
Zaterdag:		
Gesloten
Zondag:		
Gesloten
Benieuwd naar de mogelijkheden om als exposant deel te nemen aan de beurs? Dan
kunt u contact opnemen met een beursmanager op telefoonnummer 076-5710351.
Tijdens de beursdagen (4 t/m 6 maart en 7 t/m 9 oktober 2016) zijn we ook op
woensdag-, donderdag- en vrijdagavond, zaterdag en zondag te bereiken op 06-21643069.

Expo Communications B.V.
Minervum 7444 B
4817 ZG Breda
Tel: 076-571 03 51
KVK: 20156880
info@epocommunications.nl
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