DE BEURS VOOR DUURZAME
ENERGIE & DUURZAAM WONEN
vrijdag 17 t/m zondag 19 november 2023
EXPO Greater Amsteram

Redenen om deel te nemen:

10.000+

• Directe interessante lead
• Persoonlijk contact
• Branding / naamsbekendheid
• Duurzaamheid is belangrijker dan ooit
• 365 dagen online exposure

BEZOEKERS
Huis & Energie

Huis & Energie is de grootste landelijke consumentenbeurs voor duurzame energie
en duurzaam wonen. De derde editie van de beurs vindt van vrijdag 17 t/m zondag
19 november 2023 plaats in de centraal gelegen EXPO Greater Amsterdam in
Haarlemmermeer.
Milieu Centraal Duurzaam Droomhuis

Midden op de beursvloer staat het Duurzaam
Droomhuis, een initiatief gesteund door de
Rijksoverheid. Deze modelwoning van 300m2
bevat alle producten waarmee bezoekers hun
eigen woning kunnen verduurzamen. Van
warmtepomp tot zonnepanelen, van isolatie
tot inductiekookplaten. Onafhankelijke experts van Milieu Centraal zijn de bewoners van
het huis en voorzien de bezoekers van advies.

120+

deelnemers

Zonneenergie

Duurzaam
verwarmen

10.000+
bezoekers

Slimme
verlichting

60+

seminars
& workshops

Woningisolatie

Ventileren
& koelen

500+

producten
& innovaties

Elektrisch
vervoer

Bezoekers

Wij garanderen een kapitaalkrachtigpubliek
dat bezig is met het verduurzamen van
hun woning én hiervoor budget heeft
gereserveerd. Dankzij onze samenwerkingen
met sterke partners als Milieu Centraal en veel
lokale gemeenten verwachten wij ruim 10.000
bezoekers.

12,5%

20%

Eerste
stappen
gezet
67,5%

Easy Exposeren-pakket bevat o.a.
• Stand € 165,00 per m2.
• Toeslagen: hoek 5%, kop 10%, eiland 15%
• Easy Exposeren- en Mediapakket (verplicht):
€575,00
• Uniforme standbouw €70,- per m2

Woning nog
helemaal niet
verduurzaamd

Gehele woning
verduurzaamd

Easy Exposeren-pakket bevat o.a.
•
•
•
•
•

Parkeren voor exposanten
Wifi
Elektriciteitsaansluiting
Vrijkaarten
Leadscanner

€20.000+
omzet per
bezoeker

Financiën &
subsidies

Duurzaam
wonen

BEN JE, NAAST DEELNAME, BENIEUWD NAAR EXTRA MOGELIJKHEDEN?
Er zijn Sponsorpakketten beschikbaar. Neem contact op met:
Good! Events & Media
Linda Metzelaar
+31 (0)72 – 572 97 94
linda@huisenenergie.nl

