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Het startsein voor 
elk podiumevent!

feiten & Cijfers 2016



Cue2016 - HÉt startsein voor elk podiumevent
Van 18 t/m 20 januari 2016 vond in Rotterdam Ahoy de 15e editie plaats van CUE, de tweejaarlijkse vakbeurs voor event-, 
installatie- en entertainmenttechnologie. Maar liefst 178 bedrijven presenteerden een breed en gevarieerd scala aan 
producten en diensten aan 6.212 vakbezoekers. CUE bood daarmee een totaaloverzicht van technische faciliteiten voor 
binnen- en buitenpodia. CUE fungeert ook als een echte netwerkbeurs, waar exposanten en bezoekers zowel bestaande 
als nieuwe relaties kunnen ontmoeten. Het bestuur van de Stichting Vakbeurs Theatertechniek kijkt dan ook terug op een 
succesvolle editie en presenteert u met trots de belangrijkste beursresultaten. 

CUE2016: totaaloverzicht van technische faciliteiten voor binnen- en buiten-
podia.

De VPT organiseerde dagelijks een goed bezocht lezingenprogramma over 
actuele onderwerpen binnen de branche.

bezoekersmotieven
82% van de bezoekers geeft aan 1 of meer nieuwe contacten te hebben gelegd op CUE2016. 62% van de bezoekers verwacht 
zelfs binnen 1 jaar na de beurs concrete orders te plaatsen naar aanleiding van hun bezoek aan CUE2016. De bezoekers die het 
kennisprogramma bezocht hebben, waarderen dit met een gemiddelde 7,3. 
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beslissingsbevoegdHeid bezoekers
61% van de bezoekers van CUE2016 is (mede)beslisser bij de aankoop van 
producten en diensten.  

bezoekers 
Aantal bezoekers: 6.212 (12% groei t.o.v. vorige editie)  

Bezoek exposanten t.b.v. informatie over       55% 
(nieuwe) producten en diensten 
Bezoek exposanten t.b.v. relatiebeheer/ netwerken   48%
Netwerken met medebezoekers        31%
Bezoek lezingenprogramma van de VPT       9%
Oriëntatie op carrièremogelijkheden       7%

top
5 STUDENTEN

4% van de bezoekers oriënteert zich op 
een studie of stage tijdens CUE. Nieuw 
deze editie was het Opleidingsplein, waar 
6 opleidingen op het gebied van evene-
mententechniek zich presenteerden.  



Nieuw was het CUE / VPT Café, waar exposanten, hun relaties en VPT leden konden 
genieten van een gezellige, informele borrel na sluiting van de 2e beursdag.

Tijdens de borrel werden de winnaars van de CUE Innovatieprijs in de catego-
rieën beeld, geluid, licht, diensten en podiumtechniek bekendgemaakt.

interessegebieden bezoekers

Lichttechniek       57%
Geluidstechniek       55%
Beeldapparatuur      35%
Rigging        30%
Hijs- en heftechniek      28%
Multimediatechniek      28%
Special effects       27%
Decor & accessoires      22%
Advies & ontwerp      17%
Hoogwerksystemen & klimmateriaal    15%
Opleidingen       14%
(Tijdelijke) podia & tribunes     15%
Vakmedia        8%
Meubilair & inrichting      7%
Anders (o.a. werving & selectie)     5%

bezoekerswaardering
 
•	 Bezoekers geven CUE2016 in zijn totaliteit gemiddeld een 7,4.
•	 De kwaliteit van de exposanten wordt met een 7,6 gewaardeerd. 
•	 Voor 89% van de bezoekers heeft CUE aan de verwachtingen voldaan of was het bezoek zelfs boven verwachting. 
•	 92% van de bezoekers geeft aan CUE in 2018 zeker of waarschijnlijk weer te zullen bezoeken.

”Op een specialistische en 
gerichte vakbeurs als CUE 
kunnen wij goed laten zien 
dat Bosch met Rexroth niet 
alleen oplossingen voor de 
theatertechniek biedt, maar 
dat Bosch ook op facilitair 
gebied een geschikte, 
interessante partner kan 
zijn”, aldus een enthousiaste 
Erwin Mense, New Business 
Development Manager 
Benelux bij Bosch.

Naast ontmoetingen met bestaande relaties werden er ook nieuwe contacten 
gelegd. 

Diverse producttrainingen en lezingen werden gegeven tijdens CUE2016.



Vooraanstaande marktpartijen presenteerden zich op CUE2016. Het organisatieteam en bestuur van CUE2016.

soort organisatie

Toeleverancier (fabrikant/verkoop/verhuur)*    33%
Theater/Schouwburg      20%
Scholier/Student/Stagiair     9%
Evenementen/Congreslocatie      8%
Organisatiebureau/Evenementenorganisatie   6%
Poppodium        5%
Advies- /Architecten- /Ontwerpbureau    5%
Reizend gezelschap      5%
Onderwijs (docent)      3%
Momenteel niet (meer) werkzaam    3%
Museum/Attractie       1%
Overig (media, overheid, branchevereniging, kennisinstituut) 2%

* Met name toeleveranciers van licht- en geluidstechniek. 

funCties van bezoekers 

Technicus (bediening beeld / licht / geluid)   29%
Directeur/eigenaar      28%
ZZP-er        10%
Hoofd techniek       9%
Sales medewerker      5%
Projectleider       4%
Adviseur       3%
Ontwerper       2%
Facilitair manager      2%
Producent        2%
Marketing- /communicatiemedewerker    1%

frequentie bezoek
66% van de bezoekers geeft aan CUE regelmatig of zelfs iedere twee jaar 
te bezoeken. 34% van de bezoekers geeft aan CUE voor het eerst bezocht 
te hebben in 2016. 

30 posters met innovaties op het gebied van beeld, 
geluid, licht, diensten en podiumtechniek werden 
volgeplakt met ‘Likes’ in de InnovatieGalerij.  

Zowel bewezen technologie als de nieuwste snufjes 
waren te zien op CUE2016.



Huurprijs standoppervlakte 
(minimaal 12 m², maximaal 170 m²) 

De prijs voor het huren van standoppervlakte inclusief antracietkleurige vloertegels bedraagt € 115,- per m² 
(excl. BTW en excl. standbouw). Zie voor alle deelname-informatie: www.cue.nl.

eXposanten
•	 Aantal exposanten: 178, waarvan 94 nieuwe exposanten 
•	 16% groei in beursoppervlakte t.o.v. vorige editie

belangrijkste deelnamemotieven & waardering

 Nieuwe contacten leggen      7,2
 Bestaande contacten onderhouden     8,0
 Nieuwe producten en/of diensten introduceren   7,4
 Imago / PR-doelstellingen      7,8
 Kennisoverdracht       7,1

waardering deelname aan Cue2016 
•	 Exposanten waarderen de beurs in zijn totaliteit met een gemiddelde van 7,6.
•	 De kwaliteit van de bezoekers van CUE wordt door de exposanten met een 7,5 beoordeeld. 
•	 De kwantiteit van bezoekers op de stand wordt door exposanten met een 7,9 beoordeeld. 

“Wij hebben een goede beurs 
achter de rug en nemen 
met plezier weer deel aan 
de volgende editie van CUE. 
Dit is een unieke beurs, 
waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en kunnen 
kennismaken met de nieuwe 
evoluties in de AV-branche.” 
aldus Berten Vanderheijden, 
Managing Director AED 
Distribution nv.

sCHrijf nu in voor deelname aan Cue2018!

Zeker wel

Waarschijnlijk wel

Waarschijnlijk niet

48,5%

48,5%

3%

deelname in 2018
97% van de exposanten geeft aan zeker of waarschijnlijk weer deel te nemen aan CUE2018.



Locatie: 
Rotterdam Ahoy, Hal 1

Contact:
Stichting Vakbeurs Theatertechniek
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam

Postbus 5106
3008 AC Rotterdam

Tel:  010  - 293 31 33
Fax:  010  - 293 32 09
E-mail: info@cue.nl 

www.cue.nl

@CUE2018

Partners:

8

feiten & Cijfers 2016

Schrijf nu in voor deelname aan CUE2018!

Wij verwelkomen u graag als exposant op CUE2018.

Het bestuur van de Stichting Vakbeurs 
Theatertechniek: 

Louis Janssen, Secretaris
Enrico Daamen, Voorzitter
Eric Mattijsen, Penningmeester


