
Bezoekersaantallen

Totaal: 25.000 

 

Aanbevelen: 77% zou  

TuinIdee aanbevelen  

aan anderen.

Herkomst: Zo’n 57% is  

afkomstig van buiten  

Noord-Brabant.

Aankopen en aankoopplannen

82% van de bezoekers heeft tijdens hun bezoek aan TuinIdee 2017 aankopen gedaan (het 
gemiddelde bestede bedrag op het event was: € 134,-). Daarnaast heeft 20% van de bezoekers 
naar aanleiding van het event nieuwe aankoopplannen gekregen (en nog eens 60% twijfelt over 
de nieuwe aankoopplannen). 
 
Algemeen oordeel

82% van de bezoekers beoordeelt TuinIdee met een voldoende, ruim voldoende,
goed of zeer goed.

9% 41% 17% 15% 18%

Goed Ruim voldoende Voldoende < MatigZeer goed

FACTS & FIGURES TUINIDEE 2017

Belangrijkste bezoekersmotieven
(meerdere antwoorden mogelijk)

Algemene oriëntatie

Inspiratietuinen

Dagje uit

26%

Advies/informatie van exposanten

TuinIdee Exclusief

Ontmoeten hoveniers/tuinontwerpers

Aantal exposanten en hun aanbod

Beursaanbiedingen/koopjes

59%

47%

46%

31%

19%

13%

12%

Bron: Bezoekersenquête TuinIdee 2017



  Verblijfsduur

8% 14%

23%

33%

22%

< 5 uur

4 tot 5 uur

3 tot 4 uur

2 tot 3 uur

> 2 uur

22 t/m 25 februari 2018 
Brabanthallen

‘s-Hertogenbosch

Interesse onderwerpen van de tuin

Aanleg en/of ontwerp van tuinen

Planten, bomen en heesters

Bloembollen, -knollen en zaden

Tuinverlichting

Bloem- en plantenbakken en potterie

Eetbare tuin/moestuinieren

Bestratingsmaterialen en halfverharding

Decoratie, hebbedingetjes

Afrasteringen, hekwerken en schuttingen

Serres, terrasoverkappingen en priëlen

Vijvers, waterornamenten en toebehoren

Tuingereedschap en -machines

Tuinmeubelen en terrasverwarming

Tuinhuizen

54%

50%

35%

29%

29%

25%

25%

24%

23%

23%

22%

18%

18%

17%

(meerdere antwoorden mogelijk)

Maak een éxtra sterke start van het nieuwe tuinseizoen.  
Kom op TuinIdee in contact met een groot potentieel 
aan nieuwe, koopkrachtige klanten en bereik tien-
duizenden tuinliefhebbers via onze website, social media 
en digitale mailings. Vul vrijblijvend de informatieaanvraag
in op tuinidee.nl/info of neem contact op met Charlotte 
de Jong of Sander van Kilsdonk van 2XPO B.V.,  
e-mail c.de.jong@2xpo.nl - s.van.kilsdonk@2xpo.nl
telefoonnummer: +31 73 62 93 208 

TuinIdee wordt georganiseerd door 2XPO B.V., een werkmaatschappij van Libéma. 

Reserveer nu uw standruimte!

Soort woning

37% 22% 19% 15%    7%

Rijwoning/tussenwoning HoekwoningVrijstaande woning 2-onder-1-kap woning Anders

Bestedingspatroon

Het gemiddelde bestede bedrag op 
TuinIdee 2017 bedraagt:

Het gemiddelde totaalbedrag die  
bezoekers dit jaar (2017) verwachten  
te gaan besteden aan hun tuin, balkon, 
serre of terras bedraagt:

€ 134,-  
incl. BTW.

€ 2.917,-  
incl. BTW.


