We Are Real Estate lanceert meteen 2e editie
Kortrijk, 19 juni 2019. Hoewel het eigenlijk al meteen vaststond dat er een tweede editie zou
komen van de nieuwe vastgoedbeurs We Are Real Estate, waren het vooral de inspirerende
feedback en positieve resultaten van de enquêtes die tot de definitieve beslissing hebben geleid.
Op 27 en 28 mei 2020 staat We Are Real Estate dus opnieuw op de planning in Paleis 7 van Brussels
Expo.
EXPOSANTEN
Uit de exposantenenquête, waar meer dan 50% van de exposanten heeft aan deelgenomen, kwamen
enkele opvallende cijfers. De eerste beurseditie kreeg meteen een algemene score van 7,4/10 wat
toch vrij indrukwekkend is. Maar nog opvallender zijn de goeie scores voor de catering (8,3/10), de
standenbouw (8,4/10) en de opvolging door het beursteam (8,9/10).
Deze cijfers geven alvast aan dat We Are Real Estate zijn plek heeft veroverd in het
beurzenlandschap.
De all-in formule van de standen was een schot in de roos. Het opzet was om exposanten een
zorgeloze deelname te bezorgen, en dat was voor bijna iedereen het geval.
Ook de verzorgde catering sloeg aan. Bij aankomst was de koelkast op elke stand al netjes gevuld, de
5 cateringpunten draaiden vlotjes en de warme buffetten ’s avonds werden gesmaakt.
Iedereen is het erover eens dat WARE nog verder moet groeien, zowel qua bezoekers als
exposanten, maar de trend is alvast gezet.
Als kers op de taart gaven alle exposanten die de enquête hebben ingevuld aan dat ze waarschijnlijk
of zeker zouden deelnemen aan de volgende editie.
ENKELE REACTIES VAN ONZE EXPOSANTEN
“Persoonlijke benadering sprak ons erg aan en alles was tot in de puntjes verzorgd!”
“We Are Real Estate, We Are TOP!”
“Top beurs, top organisatie, wij zijn er volgende keer weer bij!”
“Place to be voor kwalitatieve contacten”
“Connecting People”
“De vastgoedbeurs waar inhoud en kwaliteit primeert!”
“Kwaliteitsvol netwerken”
BEZOEKERS
Ook bij de bezoekers zijn enkele interessante cijfers te vinden. Zo’n 20% heeft deelgenomen aan de
enquête, wat bijzonder representatief is. Meest opvallende cijfers: meer dan 60% van de bezoekers
heeft deelgenomen aan een seminarie of presentatie. Dat is uitzonderlijk veel, maar het was dan ook
de bedoeling om content als een belangrijke troef van de beurs uit te spelen.
De kwaliteit van de exposanten kreeg een 7/10, net als de algemene beoordeling van de beurs. De
catering kreeg ook van de bezoekers een goed cijfer, met 7,6/10.
Tot slot gaf 84% van de bezoekers aan dat ze de volgende editie waarschijnlijk of zeker opnieuw
zullen bezoeken.

QUOTES BEZOEKERS
“Fantastische start!”
“Mooie eerste editie”
“Een echte professionele vastgoedbeurs in de hoofdstad van Europa”
“Geweldige gelegenheid om een overzicht te krijgen van de markt en om beslissingsnemers te
ontmoeten”
“Bemoedigende eerste editie”
“Veel potentieel voor de toekomst, met een publiek dat matcht met de verwachtingen”
“Doe zo voort, op goeie weg!”
CONCLUSIE
Voor de organisatie achter We Are Real Estate staat het vast: de beurs heeft haar nut en
bestaansreden meteen bewezen. Daarom wordt de datum voor de 2e editie al meteen aangekondigd
(27 en 28 mei 2020 - Brussels Expo) en krijgen de exposanten van de 1e editie meteen de kans om
opnieuw hun deelname te bevestigen.
Uiteraard zijn er voor de 2e editie ook enkele verbeterpunten die zullen worden aangepakt: een nog
uitgebreider mediacampagne, een groter exposantenaanbod, meer randanimatie, aangepaste
website, … . Ook op vlak van het contentaanbod wordt er gezorgd voor een mooi gevuld en
interessant programma.
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