
Factsheet Editie 2019

Graag tot ziens op 
12 & 13 juni 2022

Wie is de bezoeker?

Exposanten over hun doelstelling

Exposanten over bezoekers

Standinformatie 

Area’s op de beursvloer 

Functie bezoekers

Herkomst
     bezoekers

Eigenaar/management salon (43%)
Zelfstandige kapper (32%)
Medewerker salon (25%)

Belangrijkste reden beursbezoek

Op de hoogte blijven van nieuwe trends 
en technieken

Oriënteren op (nieuwe) producten
en diensten

Het leggen en onderhouden van contacten

90%1

2

3

70%

50%

75%
van de bezoekers is
beslissingsbevoegd

74%
van de bezoekers heeft op de

beurs gevonden wat ze zochten

54%
van de bezoekers bleef meer dan

3 uur op de beursvloer

76%
van de exposanten heeft in

2019 dit doel behaald!

De exposanten waarderen
The Hair X-perience 2019

gemiddeld met een

71%
van de bezoekers hebben

aangegeven de volgende editie
weer de beurs te willen bezoeken

86%
van de exposanten was

tevreden over het aantal
bezoekers op hun stand

75%
van de exposanten vindt

The Hair X-perience
belangrijk voor hun bedrijf

85%
van de exposanten was

tevreden over de kwaliteit
van bezoekers

67%
van de exposanten vindt dat alle 

bezoekersdoelgroepen op de 
beurs zijn vertegenwoordigd

87%
van de bezoekers was

tevreden met het uitgebreide
programma

Bezoekers Exposanten Merken

3.500 95 >130

7,6

Voornaamste doel voor deelname

Naamsbekendheid creëren

Leads genereren

Releaties klant versterken

Producten/diensten presenteren

Kennis delen

Verkoop tijdens de beurs

89%

79%

71%

46%

32%

29%

Deelnemen aan The Hair X-perience kan vanaf 6m² voor € 1.541,50 excl. btw. 
Iedere 6m² bedraagt € 949,- excl. btw. Deelname is inclusief: 

All-in zwarte standbouw 
met verlichting, antraciet 
grijze vloerbedekking, 
dagelijkse schoonmaak

Twee lunchboxen per dag 

Gratis koffie, thee en fris 

Twee parkeertickets

Stroompunt (2 kw)

EasyGo Leads

Gratis uitnodigingen t.w.v. €25,- per stuk

Naamsvermelding & standnummer op de stand

Product area 
Leads genereren
Naamsbekendheid genereren
Product presentatie
Relatiebeheer

Selling area 
Directe verkoop 

Men’s area  
Gespecialiseerd op de 
   barbers en het heren vak 
Directe verkoop toegestaan
Demonstraties  

Beauty area 
Leads genereren
Naamsbekendheid genereren 
   in de kappersbranche. 
Gericht op bij-verkoop voor 
   in de combi salons 

Interesse in een stand, specifieke wensen of 
informatie over de sponsoring mogelijkheden? 
Neem gerust contact met mij op: Sterre Daans
sterre.daans@easyfairs.com - +31 (0) 183 680 659

Potentiële klanten (70%)
Bestaande klanten (11%)
Geen (potentiële klanten (19%))

Exposanten ontmoeten


