Online vastgoedbeurs Real Estate Futureproof groot succes
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Precies een week geleden werd er in het ConTech & PropTech Clubhuis in Amsterdam hard gewerkt aan de
allerlaatste voorbereidingen voor dé online vastgoedbeurs van Nederland: Real Estate Futureproof (REF).
Tijdens REF, dat plaatsvond van dinsdag 30 juni tot donderdag 2 juli kwamen belangrijke besluitvormers uit
de vastgoedsector virtueel bijeen om inzicht te verkrijgen in nieuwe trends, kennis te delen en commerciële
relaties op te bouwen.
Vastgoedjournaal was mediapartner van Real Estate Futureproof. We bemande een van de virtuele stands en
schreven mee aan een online magazine dat op het eind van elke beursdag werd uitgebracht. Hieronder zetten
we enkele cijfers die we ontvingen van REF over de drie dagen durende online vastgoedbeurs op een rijtje:
Dag 1, dinsdag 30 juni:
2135 bezoekers die vanachter hun computer deelnamen aan REF;
158 professionals die hun verhaal vertelden op het hoofdpodium of aan een van de virtuele
rondetafelsessies;
35 verschillende rondetafelsessies gehost door bedrijven als Rabobank, Urban Mining Collective,
Strukton, Yardi, Croonwolter&dros, Blauwhoed en Esri Nederland
15 topsprekers, waaronder Peter Göbel, Roel van de Bilt, Michel Baars, Yuri van Geest en Remco
Claassen op het hoofdpodium;
8 uur aan waardevolle content opgenomen.
Dag 2, woensdag 1 juli:
1.786 bezoekers die vanachter hun computer deelnamen aan REF;
138 professionals die hun verhaal vertelden op het hoofdpodium of aan een van de virtuele
rondetafelsessies;
28 verschillende rondetafelsessies gehost door bedrijven als VORM, Rabobank, New Horizon, Strukton,
Yardi, Croonwolter&dros, Blauwhoed en Schiphol Real Estate;
15 topsprekers, waaronder Elsbeth Quispel, Sander Schimmelpenninck, Maarten de Gruyter, Coen van
Oostrom, David Hart, Bas Gregoor, Wim Wensing, Onno Hoes en Jan van Setten op het hoofdpodium;
8 uur aan waardevolle content opgenomen.
Dag 3, donderdag 2 juli:
1.526 bezoekers die vanachter hun computer deelnamen aan REF;
141 professionals die hun verhaal vertelden op het hoofdpodium of aan een van de virtuele
rondetafelsessies;
32 verschillende rondetafelsessies gehost door bedrijven als Openr, DGBC, OMRT, Energetika
Nederland, Ditt Officemakers, Area of People, Smart Building Certification en Zig Real Estate.
15 topsprekers, waaronder Sander Grünewald, Yvonne van Mierlo, Sydney Brouwer, Wendela Raas, Eva
Hekkenberg en Jitske Kramer op het hoofdpodium;
8 uur aan waardevolle content opgenomen.
Ervaringen
De organisatie van Real Estate Futureproof vroeg deelnemers aan het eind van de online beurs een
evaluatieformulier in te vullen. Wij vroegen hen enkele quotes met ons te delen:

“Dit was voor mij de beste digitale beurs tot nog toe.”
“Eindelijk een beurs zonder files, parkeerdruk en nodeloos tijdverlies. Kom maar op met de toekomst.”
“Verfrissende en krachtige manier om in korte tijd veel informatie op te halen over trends in de huidige
en toekomstige markt.”
“Een virtuele beurs waar je toch in echt contact kan komen.”
“Het beursgevoel werd echt goed benaderd.”
“Heel waardevol voor onze startup (Clairify). REF is een geweldige kans om vanuit het comfort van je
eigen huis nieuwe kennis op te doen en mensen te leren kennen.”
Eerstvolgende Real Estate Futureproof:
De tweede editie van REF, welke internationaal georiënteerd zal zijn, vindt plaats op 30 september 2020. Na
slechts een dag meldden al meer dan 1.500 vastgoedprofessionals zich aan. Wil jij ook van de partij zijn? Ga
dan naar https://hopin.to/events/real-estate-futureproof-global-edition en bemachtig je ticket.
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