Hiltho
Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl
De grootste beurs van Nederland, Hiltho Horst, wordt gehouden van vrijdag 3 tot en met
woensdag 8 oktober 2014.

1 Ben je weleens op Hiltho geweest?
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Ja, ik ga altijd

Ja, ik ben één tot Nee, geen interesse
twee keer geweest

Weet niet
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Altijd weer gezellig, heel Horst aan de Maas is aanwezig, vele leuke stands en ook al op
diverse aanbiedingen ingegaan.
Ben hier in 2012 komen wonen
Heel lang geleden, nu geen interesse meer. Hoef niets meer voor in huis
Helpen met de Harmonie van Horst
Ik ben er nooit geweest maar heb wel interesse om een keer te gaan.
ik vindt dit een erge leuke gemoedelijke beurs. altijd gezellig
Slechte antwoorden. Ik ken het wel en heb interesse, maar ik ben er nog niet geweest.
Tot nu toe nog nooit geweest
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1.1 Waarom ga je naar Hiltho? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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5: heb twee maal met een collega de hoofdingang voozien van bloemarangementen in
opdracht van de gemeente
5: muziek maken
5: Om de ondernemers te steunen
5: omdat er bekenden/familie staan
5: Verkeersregelaar
5: wil je als inwoner van Horst aan de Maas denk ik geweest zijn
beroepsmatig
Ga niet
gratis kaartjes
hulp bij parkeren
Ik ben er via het werk van mijn partner één keer geweest
ik stond op Hiltho
Ik zal niet meer zo snel gaan
kennis op doen, netwerken, kennismaken met bedrijven
om vereniging te helpen
op zoek naar vernieuwing
ouders stonden daar
PR ondersteuning Sevenum
presentatie
sta er voor een ondernemer
Werk
werk op het buitenterrein
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De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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