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De Nationale Consumentenbeurs voor
Duurzame Energie en Duurzaam Wonen

Nederland verduurzaamt.
Dit is het moment.
Nederland gaat massaal van het gas af. De belangstelling voor verduurzaming is ongekend hoog. Meer dan 75% van de
Nederlanders is geïnteresseerd in groene energie. Allemaal vragen zij zich af hoe ze hun huis kunnen verduurzamen.
Op Huis & Energie kan uw bedrijf hen laten zien hoe ze op energie kunnen besparen en tegelijkertijd hun wooncomfort
kunnen verhogen.
Huis & Energie
Huis & Energie is de eerste grote landelijke consumentenbeurs voor duurzame energie en duurzaam wonen. De beurs
vindt van vrijdag 15 mei t/m zondag 17 mei 2020 plaats in de zeer centraal gelegen Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.
Het hart van de beurs is het levensechte Milieu Centraal Duurzaam Droomhuis waar bezoekers alle aspecten van
duurzaam wonen live kunnen ervaren. Bij meer dan 120 stands kunnen zij nieuwe producten ontdekken en in gratis
workshops bieden onafhankelijke experts praktische kennis.
Wie zijn de bezoekers?
Via een gerichte mediacampagne en werving door onze partners krijgt Huis & Energie gegarandeerd het publiek dat
bezig is met het verduurzamen van hun woning én hiervoor budget heeft gereserveerd. Onze hoofdpartner Milieu
Centraal bereikt dagelijks tienduizend consumenten met een bovengemiddeld hoog inkomen. Onze hoofdsponsor
Greenchoice zal de beurs actief promoten onder zijn 565.000 klanten. Hierdoor rekenen wij op de komst van 15.000 –
20.000 bezoekers, maar méér is ook mogelijk.
Wat voor bedrijven doen mee?
De verduurzaming van Nederland zit in de versnelling! Na de early adopters stapt nu ook de rest van Nederland over.
Wilt u uw bedrijf bij deze consumenten onder de aandacht brengen?
Exposanten op Huis & Energie zijn fabrikant, groothandel, leverancier, dienstverlener, energiebedrijf of adviseur. Het
zijn duurzame koplopers die zich richten op een koopkrachtig publiek dat geïnteresseerd is in acht specifieke beursthema’s.
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Bereik Milieu Centraal

Ruim 6,5 miljoen
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813.965

Bron: Milieu Centraal

Bereik Greenchoice

565.000 zakelijke &
particuliere klanten.

Bron: Greenchoice

Deelnemen zonder zorgen
Huis & Energie wordt georganiseerd door Good!, ook bekend van succesvolle vakbeurzen als Solar Solutions International, Duurzaam Verwarmd en LED + Elektro, en in het verleden ook van talloze grote publieksevenementen. Naast het
kwalitatief hoogstaande publiek is de gemene deler van al onze beurzen het gemak voor de exposant. Via de online
event planner kunt u binnen een half uur uw deelname regelen. Ook kunt u hier informatie over uw producten
uploaden zodat u ook voor en na de beurs een breed publiek kunt bereiken.
Geïnteresseerd?
Heeft u interesse in deelname of wilt u vrijblijvend informatie aanvragen? U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur. Vraag dan naar Henriëtte Vrisekoop of Mandy Feller voor de mogelijkheden.
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