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Nederland verduurzaamt de warmtevoorziening! Warmte pompen, 
hybride oplossingen en warmtenetten zijn de toekomst voor de 
Nederlandse woningmarkt, utiliteit en industrie. De Nationale 
Vakbeurs voor Duurzame Klimaattechnieken Duurzaam Verwarmd 
is de perfecte gateway naar nieuwe leads! 

VAKBEURS DUURZAAM VERWARMD 
2019 WAS EEN ENORM SUCCES! 

Drukte, dringen, vragen en heel veel leads. ….  
Duurzaam Verwarmd; de Nationale Vakbeurs 
voor Duurzame Klimaattechnieken 2019 brak 
alle records. Een groei van 100% in beursopper-
vlakte en 300% groei in bezoekers bewijst dat 
de nieuwe tijd vraagt om een nieuwe vakbeurs. 
Een vakbeurs 2.0 met geïntegreerde bezoekers-
data, self marketing toolkits, geautomatiseerde 
uitnodigingsservice, online marketingoppor-
tunities, social media inzet en uitgebreide crm 
mogelijkheden.

De markt is booming en met de invoering van 
BENG in 2021 zal de groei alleen maar verder 
toenemen. Duurzaam Verwarmd biedt de sec-
tor een overzichtelijk aanbod, de mogelijkheid 
om snel en efficiënt productkennis op te doen 
en om vakkennis bij te schaven in de talloze op 
de praktijk gericht workshops en seminars.

Ontmoet de installateurs die de toekomst van 
de sector vertegenwoordigen. Genereer
effectieve leads bij installatiebedrijven,  bouw-
bedrijven, projectontwikkelaars, bouw- en 
vastgoedadviseurs, vastgoedbedrijven, woning-
corporaties, VvE’s, gemeenten en provincies, 
woning- en gebouwbeheerders, en andere 
relevante doelgroepen.

850PJ Geothermie
70PJ WKO
100PJ Restwarmte
435PJ Biomassa ** (115-735PJ)

 ** geschatte beschikbaarheid
 voor transport, chemicaliën, 
 en opwek van elektriciteit en
 warmte.

Bron: Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017

Bron: Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2018

Potentie warmtenetten

Groei van warmtepompen (woningmarkt; cumulatief)
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Duurzaam Verwarmd richt zich op beslissers, 
meer dan de helft van de bezoekers bestond uit 
DGA’s directeuren en senior management. En 
natuurlijk wisten de installateurs, de mannen 
van de werkvloer de weg naar de beurs ook 
goed te vinden.

Verreweg de meeste bezoekers kwamen uit de 
sector installatietechniek: 39%, gevolgd door de 
sector bouw met 24%. Overige sectoren waren 
ongeveer gelijk vertegenwoordigd.

 SPONSORMOGELIJKHEDEN

We bieden een aantal aantrekkelijke sponsor-
mogelijkheden. Als u eruit wil springen tijdens 
uw beursdeelname, kunt u een keuze maken 
uit onze sponsorpakketten. Bel ons en wij
denken graag met u mee.

 WAAROM DEELNEMEN?

 DUURZAAM VERWARMD

 WIST U DAT?

Duurzaam Verwarmd wordt tegelijk 
georganiseerd met Solar Solutions Int., 
de grootste zonne-energie vakbeurs van 
Noord-West Europa. Duurzaam Verwarmd 
wordt ondersteund door Techniek Nederland, 
DHPA, InstallQ, Warmtenetwerk en Platform 
Geothermie.

Nationaal bereik
Van en voor specialisten
Hoge leadconversie 
Gegarandeerd veel en goed publiek
Aangenaam geprijsd
Deelname efficiënt en snel geregeld via eigen 
dashboard
Gratis VIP uitnodigingssysteem
Profiteer van het bereik van 50.000 
kwalitatieve adressen

De Nationale Vakbeurs voor Duurzame Klimaattechnieken 

15.000+
verwachte

koopkrachtige 
bezoekers

120+
exposanten

60
seminars &

masterclasses

CEO
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Openingscongress



Facts & Figures

13.018

120+

34%

18%

48%

16%

25%

8.5/10

20.000 

63

10+

beslissers en professionals
bezochten Duurzaam Verwarmd 2019
en Solar Solutions International 2019

exposanten

managing directors
of directeuren / aandeelhouders

managers
of inkopers

Installateurs / overig

verwachte groei
volgend jaar

verwachte groei
volgend jaar

beoordeeld
door bezoekers

vierkante meter

verschillende landen
wereldwijd

verschillende landen

uit

uit

Bezoekers

Exposanten

Profiel Doelgroepen

installatiebedrijven E, W en combi

bouwbedrijven

project- en vastgoedontwikkelaars

zakelijke eindgebruikers

architecten en consultants

de energiesector

woningbouwcorporaties 

woning- en gebouwbeheerders 

(semi)overheid – gemeenten, provincies

 VOOR MEER INFORMATIE

Henriette Vrisekoop  
+31 (0) 72 572 9794
henriette@duurzaamverwarmd.nl

Don Valkering 
+31 (0) 72 572 9794 
don@duurzaamverwarmd.nl

Duurzaam Verwarmd
www.duurzaamverwarmd.nl
info@duurzaamverwarmd.nl


