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BEURS
INFORMATIEFamiliedagen is een uniek platform waar u persoonlijk in contact 

kunt komen met potentiële klanten met een Christelijke identiteit. 
Dit is het moment waar u uw bedrijf kunt presenteren aan ruim 
20.000 bezoekers uit de achterban.

Familiedagen; de beurs voor de gereformeerde gezindte.
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INFOSHEET 
ALGEMEEN

Algemene informatie

Bezoekersgegevens

Testimonials:

Bezoekers: 

Reden voor bezoek: 

USP’s: 

Gem. tijd aanwezig: 

Standhouders:

Uitgavenpatroon:

Aantal: ruim 20.000

Ontzorgen voor één vaste prijs 

Winkelen

Compleet dagje uit

28% minder dan €50
43% tussen de €50 - €100

22% tussen de €100 - €200 
7% €200 of meer

83% blijft langer dan 3 uur 
op de beurs 

7,6Bezoekerscijfer:

Aantal: 182

7,7

3 u.1

2

3

Standhouderscijfer:

• Uniek platform
• Ontmoetingsplek
• Centrale ligging
• Omzet genereren
• Onafhankelijke  
  organisatie

 “Leuke dag 
voor eenieder. 

Ontmoeten, 
shoppen en 

muzikale 
activiteiten. Voor 

elk wat wils.”

“Ontmoeting, 
gezelligheid, 

inspiratie, divers 
aanbod; alles onder 

1 dak. Perfect!”

“Het is de moeite 
waard om naar 
Familiedagen te 
gaan, want het is 

goed geschikt voor 
een leuk dagje met 

het gezin/vrienden.”
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INFOSHEET 
BEZOEKERS

Bezoekersprofiel

Leeftijdsverdeling Aantal bezoekers per provincie

57% volwassenen (vanaf 12 jaar)
30% kinderen (5 – 12 jaar)
7% volwassenen 65+
6% kinderen (0-4 jaar)

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-
Holland Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland
40,9%

6%

0,4%

30%

3,9%

0,2%

0,1%

1,5%

1,3%

8,6%

5,5%

1,6%

Achtergrondinformatie
Gezinnen met kinderen/families
Christelijke identiteit



INFOSHEET 
STANDHOUDER

Doel van de beurs

Branches & Testimonial

Enkele van onze standhouders

66% Verkoop 
tijdens de beurs

52% Imago 
versterken

34% Relatie met bestaande 
klanten versterken

“Unieke gelegenheid 
om de doelgroep 
te bereiken. Goed 

geregelde beurs in 
overdekte hal”
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Standhouders gaven het volgende 
cijfer voor behalen van hun doelen: 7,6

Branches waarin onze standhouders actief zijn: 

Toerisme & Vrije tijd

Huis, tuin, keuken

Werk en opleiding

Stichtingen & goede doelen

Religie

Mode voor het hele gezin

Muziek en literatuur

Zorg



INFOSHEET 
NIEUW
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Trouwidee op Familiedagen

Alleen online kaartverkoop

Jongerenhoek

Trouwidee heeft haar weg 
gevonden naar Familiedagen. 
Vanaf komende editie zal “Next 
Level” gevuld zijn met alles 
omtrent trouwen en het leven 
met elkaar.

In verband met de maatregelen 
omtrent Covid-19 kunnen 
bezoekers alleen online kaarten 
kopen.

Aankomende editie zullen 
wij een ruimte reserveren 
die exclusief is ingericht voor 
jongeren. Hier kunnen zij zich 
vermaken en elkaar ontmoeten.



INFOSHEET 
DEELNAME

All-in standbouw

Eigen standbouw

Kraam

Deelname is al mogelijk vanaf € 660,- voor 6m² (excl. BTW), 
dit is inclusief:
• All-in grijze standbouw met verlichting & antraciet grijze vloertegels 
• Dagelijkse schoonmaak
• Naamsvermelding en standnummer op de stand 
• Twee standhoudersbadges inclusief maaltijden in het 
   standhoudersrestaurant. 
• Twee parkeerkaarten 

Deelname is al mogelijk vanaf € 660,- voor 6m² (excl. BTW), 
dit is inclusief:
• Vloeroppervlakte inclusief antraciet grijze vloerbedekking 
• Dagelijkse schoonmaak
• Twee standhoudersbadges inclusief maaltijden in het   
   standhoudersrestaurant. 
• Twee parkeerkaarten

Deelname is al mogelijk vanaf € 650,- voor 1 kraam (excl. BTW), 
dit is inclusief:
• Compleet opgebouwde kraam (afmeting: 4x1 meter) met dakje, afgerokt 
   aan de voorkant, verlichting & antraciet grijze vloerbedekking.
• Dagelijkse schoonmaak
• Naamsvermelding en standnummer op de stand 
• Twee standhoudersbadges inclusief maaltijden in het 
   standhoudersrestaurant. 
• Twee parkeerkaarten
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Voor andere formaten, specifieke wensen of informatie over de sponsoring 
mogelijkheden, neemt u gerust contact met ons op:

Nadine van Heijst – T. +31 (0) 183 – 680 611 – nadine.vanheijst@easyfairs.com

    Vanaf

  €660

    Vanaf

  €650

    Vanaf

  €660


