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Van de bezoekers vinden een bezoek hun tijd waard

Deze zin onder de afbeelding plaatsen van 
de top 10 interessegebieden van bezoekers.

92% van de exposanten en 88% van de bezoekers geeft aan 
dat alle sectoren en segmenten van de branche goed vertegenwoordigd waren.

11%

RMV Hardenberg is hét grootste 
agrarisch netwerkplatform in de regio 
voor rund- en melkveehouderij uit
Noord-, Oost- en Midden-Nederland en de Duitse grensgebieden.

Dit jaar viert RMV Hardenberg haar 25ste editie. Er is veel veranderd
in al die jaren, maar één ding is hetzelfde gebleven; RMV staat voor 
het vak en de passie van de veehouder.

Bezoekers
21.889 

7,7

Facts & Figures RMV Hardenberg 2019

Exposanten
410

aanbevelen aan een vriend of collega

80%

96%

92%

82%

Top 5 

bezoekerssegmenten

1. Melkveehouder1. Melkveehouder
2. Vleesveehouder2. Vleesveehouder

3. Akkerbouwer3. Akkerbouwer
4. Loonwerker4. Loonwerker

5. Geiten-schapenhouder5. Geiten-schapenhouder

Top 10

interessegebieden
van de bezoekers

van de bezoekers en 

van de bezoekers geeft aan dat

 van de exposanten

1. Melktechniek1. Melktechniek
2. Mechanisatie2. Mechanisatie
3. Fokkerij3. Fokkerij

4. Veevoeding en 
voedingssupplementen
4. Veevoeding en 
voedingssupplementen

5. Duurzaamheid5. Duurzaamheid

6. Stalinrichting6. Stalinrichting
7. Landbouwzaden7. Landbouwzaden
8. Farmacie en diergezondheid8. Farmacie en diergezondheid

9. Bouw9. Bouw
10. Mesthandel, mestopslag-
systemen en mestverwerking
10. Mesthandel, mestopslag-
systemen en mestverwerking

Totale beoordeling 

van bezoekers

Waar komt 
de bezoeker vandaan?

van de bezoekers zou 

52%
bezoekt 3 tot 5 uur

17%
meer dan 5 uur

RMV Hardenberg 

Bezoekers besteden veel tijd op RMV Hardenberg

De voornaamste

redenen voor bezoek zijn:

Nieuwe contacten te leggen of 
contacten te willen onderhouden

Trends en ontwikkelingen te 
willen ontdekken

Kennis opdoen op de beursvloer 
en bij exposanten

 de exposanten inspelen op de ontwikkelingen in de markt

geeft aan dat de vakbeurs goed inspeelt op trends en ontwikkelingen binnen de markt

85%
van de bezoekers is

beslissingsbevoegd

7,8

95%
editie 2020

 geeft aan

weer te bezoeken

89%
edities RMV Hardenberg

van de bezoekers heeft voorgaande

bezocht

 en

42%

13%

5%

12%

14%3%
overig Nederland

95%

92%van de exposanten en 88%van de bezoekers geeft aan dat alle

segmenten van de branche goed vertegenwoordigd waren.

Score tevredenheid over 
exposanten van bezoekers


