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Van harte aanbevolen

15.000 m2 • 4 dagen • 45.000 bezoekers • 325 exposanten
Méér capaciteit, méér bereik, méér contact, méér resultaat!

Met Allergieplatform.nl vieren we dit jaar ons 12 ½ jarig jubileum waarbij
‘Lekker leven met allergie’ centraal staat. Dit jubileum grijpen we aan om een
flinke stap te maken zodat we nog meer mensen kunnen helpen.
Door de samenwerking met de Nationale GezondheidsBeurs kan de AllergieBeurs
enorm groeien en een nog groter bereik creëren. Allergieplatform.nl blijft betrokken bij
de inhoudelijke invulling zodat de professionele en actuele informatie gewaarborgd is.
Deelname aan de AllergieBeurs kan ik dan ook van harte aanbevelen!

Marloes Collins
Directeur Allergieplatform.nl

AllergieBeurs & Nationale GezondheidsBeurs…
• De grootste consumentenbeurs over gezondheid en een gezonde leefstijl
• Trekt actieve bezoekers met bewuste en gerichte keuzes
• Is interactief met workshops, testen, voorlichting, activiteiten, presentaties en meer
• Werkt in samenwerking met beroepsorganisaties en belangenverenigingen
• Bindt A-merken met uitstraling en kwaliteit
• Biedt betrouwbare content partners met autoriteit en deskundigheid
• Heeft een thematische indeling en sfeervolle aankleding
• Geeft méér oppervlakte met volop ruimte voor interactieve ontmoeting
• Brengt bezoekers die open staan voor gesprek of aankoop
• Levert breed aanbod met aanvullende mogelijkheden voor extra bereik
• Bereikt met de mediamix uw doelgroep recht in het hart
• Werkt intensief samen met gerenommeerde partijen
• Biedt een professioneel platform met effectief bereik

10e editie



10e editie

 

Inhalatie allergie

Huidallergie

Voeding

Insecten allergie

Beroepsallergie

Medicijnen allergie

Bij een inhalatie allergie reageert het lichaam allergisch op stoffen die worden ingeademd. Deze reacties 
ontstaan dan in de luchtwegen zoals de neus, keel en longen, maar ook op ogen: Hooikoorts, Huisdieren 
allergie, Huisstofmijt allergie en Parfum allergie.

Een huidallergie ontstaat wanneer de huid in contact komt met een allergeen of andere stoffen waar
de huid gevoelig op kan reageren.Te splitsen in twee groepen, namelijk contactallergie en eczeem.

Voedselovergevoeligheid is de overkoepelende term voor overgevoeligheidsreacties op voedsel.
Dit is onder te verdelen in voedselallergie en niet-allergische voedselovergevoeligheid (intolerantie).

Een allergie voor insecten kan door de beet van verschillende insecten veroorzaakt worden.
Bijvoorbeeld door wespen, bijen en hommels, maar ook aan muggen en dazen.

Beroepsallergie ontstaat door de blootstelling aan allergenen op het werk. Hierbij gaat het vaak om 
inhalatie- of contactallergie. Dit kan in een aantal beroepenvelden voorkomen, zoals bij bakkers, tuinders, 
kappers en dierenverzorgers.

Medicijnen allergie kent verschillende bijwerkingen. Het mechanisme dat de allergie veroorzaakt kan
zowel allergisch (immunologisch) als metabool (door een intolerantie) zijn. Hoe mensen reageren op
een medicijnen allergie kan zeer verschillend zijn, van een huiduitslag tot een anafylactische shock. 
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Feiten & Cijfers 2016

Datum: 
2, 3, 4 en 5 februari 2017
Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag

Locatie: 
Jaarbeurs Utrecht hal 1, 15.000 m²

Openingstijden: 
Alle dagen van 10.00 tot 17.30 uur

Deelnemen:
Een compleet overzicht van mogelijkheden 
tot deelname treft u aan op het 
inschrijfformulier. Neem voor aanvullende 
vragen of offerte contact met ons op.

Biedt u een test, activiteit of workshop? 
Profiteer dan van extra (gratis) publiciteit.

Geeft u presentaties aan 80 personen? 
Wij stemmen graag wensen en mogelijkheden met u af.

Aantal Bezoekers
Gerealiseerd 2016: 38.729
Verwacht 2017: 45.000

Verdeeld per dag 2016
Donderdag: 9.260 23,91%
Vrijdag: 9.739 25,15%
Zaterdag: 11.163 28,82%
Zondag: 8.567 22,12%  

Gemiddeld rapportcijfer
Bezoekers:  8,3
Exposant:  7,8
 
Aantal exposanten
Gerealiseerd 2016: 319
Verwacht 2017:  325

Beursoppervlakte
Gerealiseerd 2016: 14.000
Capaciteit 2017:  15.000

Profiel bezoeker
Vrouw: 79%   Man: 21%
Gemiddelde leeftijd: 42 jaar

Verblijf
Bezoekduur: 5,5 uur

Koopgedrag
Kopend op de beurs: 79%
Aankoop verwachting 6 maanden: 64%

Gezondheidscheque
Gebruik op de beurs: 73%

Participatie
Deelname test, meting, workshop: 61%
Intentie tot herhaalbezoek: 82%

Reden bezoek
Algemene interesse: 67%
Gerichte informatie: 20%

Dagje uit: 10%
Aanbiedingen, voordeel: 3%

Opleiding
HBO / Universiteit: 38%
Middelbaar Beroeps Onderwijs: 58%
Lager Beroeps Onderwijs: 4%

Herkomst Bezoekers Top 5
Zuid-Holland: 21%
Noord-Holland: 17%
Utrecht: 16%
Gelderland: 14%
Noord-Brabant: 14%

AllergieBeurs & De Nationale GezondheidsBeurs 10e editie
De grootste consumentenbeurs op het gebied van gezondheid en een gezonde leefstijl

15.000 m2 • 4 dagen • 45.000 bezoekers • 325 exposanten

Annemarie van Huet Peter van de Kerkhof Naomi Verhoef

Wij zijn u graag van dienst!

Bel 026 377 97 39 of mail
naar info@allergiebeurs.nl


