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Wilt u direct in contact komen met uw doelgroep, naamsbekendheid vergroten, producten 

demonstreren, verkoop bevorderen, voorlichten, adviseren, begeleiden en een gezonde boodschap 

overbrengen? De AllergieBeurs is de ideale consumentenbeurs om een enthousiaste en bewuste 

doelgroep persoonlijk te bereiken! Van 1-4 februari openen wij graag samen met u de deuren van de 

11e editie voor iedereen die lekker wil leven met een allergie! Het thema gezondheid is constant in 

beweging. Wij ontwikkelen mee en garanderen een verrassend, veelzijdig en actueel aanbod!

AllergieBeurs & GezondheidsBeurs…
• Is 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

15.000 m2
beurs

45.000
bezoekers

AllergieBeurs 2018
uw succesvolle marketingkeuze!

325 
exposanten

gemiddeld
rapportcijfer

8,3



Voeding

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.

Beroepsallergie ontstaat door blootstelling aan 

allergenen op het werk. Hierbij gaat het vaak 

om inhalatie- of contactallergie. Dit kan in een 

aantal beroepenvelden voorkomen, zoals bakkers, 

tuinders, kappers en dierenverzorgers.

Voedselovergevoeligheid is de overkoepelende 

term voor overgevoeligheidsreacties op voedsel. 

Dit is onder te verdelen in voedselallergie en niet-

allergische voedselovergevoeligheid (intolerantie).

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 anafylactische shock.

Een allergie voor insecten kan door de beet van 

verschillende insecten veroorzaakt worden. 

Bijvoorbeeld door wespen, bijen en hommels, maar 

ook door muggen en dazen.

Medicijnen allergie Insecten allergie

Beroepsallergie

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.

Huidallergie

Inhalatie allergie



Zuid-Holland: 21%
Noord-Holland: 16%
Utrecht: 16%
Noord-Brabant: 15%
Gelderland: 13%

Profiel bezoeker

Reden van bezoek

Leeftijd Bezoekduur

Vrouw: 83%

Algemene interesse

Dagje uit Voordeel

De gemiddelde leeftijd van
onze bezoeker is 37 jaar.

De gemiddelde bezoeksduur
is ruim 5,5 uur.Man: 17%

Feiten & Cijfers 2017

...van de bezoekers
heeft tijdens de beurs
een product gekocht.

...van de bezoekers geeft aan 
binnen 6 maanden bij een 
exposant te gaan kopen.

...van de bezoekers 
heeft één of meerdere 

voordeelcheques gebruikt.

...van de bezoekers heeft 
één of meerdere lezingen/

workshops bezocht.

79% 69% 73%

68%

9% 2%

Gerichte info

21%

Herkomst Top 5

21%

16%

16% 13%

15%

63%



Pauline & Annika Weuring - Uit Pauline’s 

Keuken: “Ik wil jullie nogmaals bedanken 

voor de goede zorgen tijdens de beurs. Wij 

kijken er heel positief op terug. We hebben 

zoveel leuke mensen en reacties gehad.”

 Jet van Nieuwkerk: 
“Ik stond op de 

GezondheidsBeurs, 

dat was hartstikke 

leuk en ook mega 

mega mega druk.”

Fitgirls.nl: “Het was awesome! Nog aan 

het nagenieten van onze lezing op de 

GezondheidsBeurs. Wat was het gaaf om te 

doen! Helemaal uit onze comfortzone, maar 

that’s where the magic happens, right?”

Lienke de Jong - 

Deargoodmorning: 

“Ik ben nog 

steeds aan het 

nagenieten van de 

GezondheidsBeurs, 

het was zo zo 

zó tof! Dit wil 

ik meer doen, 

meer spreken 

en meer volgers 

ontmoeten!”

Anne Haakmeester - Fannetiek: “Het 

was zo leuk! Ik had nog zo veel meer 

willen vertellen. Dit is een onderdeel 

wat is gegroeid waarvoor ik het doe, en 

daar ben ik dankbaar voor.”

Mathijs Vrieze: 

“Wát heb ik toch 

een mooi vak. 

Dankbaar dat ik 

voor zo’n leuk 

en enthousiast 

publiek m’n 

kookshows 

mag geven. Het 

KookTheater 

barstte bijna uit 

z’n voegen!”



Fajah Lourens: “LIEFDE… 

Wat veel liefde heb ik vandaag mogen 

ontvangen van jullie allemaal en wat een 

geweldige resultaten. Het was geweldig.”

I’m a Foodie: 

“Woehoee dat 

was super leuk! 

Weer veel nieuwe 

mensen mogen 

inspireren.”

Evy Gruyaert: 

“Geweldig fijne 

yoga les kunnen 

geven op de 

GezondheidsBeurs 

in Utrecht.”

Lisa Stel - Lisa goes 
vegan: “WAUW! 

Wat een opkomst 

voor mijn lezing. 

Het hele theater 

zat bomvol en er 

werd na afloop 

bijna gevochten 

om mijn boeken. 

Ik ben ontzettend 

dankbaar en vond 

dit ZO leuk om 

te doen, ik kon 

nog wel úren 

doorpraten!”

Ralph Moorman: 
“Vrij weekend 
komt eraan! Balen, 
ik zou nog wel 
een weekendje 
GezondheidsBeurs 
willen doen. Dat was 
echt een feestje!”

Isabel Boerdam - De Hippe Vegetariër: 

“Wat een leuke dag! Volle zalen, heel veel 

enthousiaste mensen en interessante 

vragen over vegetarisch eten. Op naar heel 

Nederland een dagje minder vlees!”

Mark Dakriet: 
“Mijn verhaal 

gedeeld op de 

GezondheidsBeurs. 

Was mooi om te 

doen! Positive vibes.”



“Veel inspiratie 

opgedaan, mijn 

zoon van 13 is 

nu ook helemaal 

geïnteresseerd in 

gezond leven!”

“Er was zo veel 

te doen, een echt 

dagje uit! Genoten 

van diverse 

gezondheidstesten 

en de massage.”

“Het was zo interessant, dat mijn vrouw en 

ik er de hele dag hebben doorgebracht. 

Er waren zoveel interessante dingen!”

“De diversiteit in 

aanbod stel ik zeer 

op prijs. Heel goed 

en fijn. Ik kwam 

niet eens aan alles 

toe.”

“Het is leuk om 

een lezing live 

mee te maken en 

te kunnen praten 

met de mensen die 

producten maken 

en verkopen.”

“De samenwerking 

tussen de 

GezondheidsBeurs 

en AllergieBeurs, 

wat een uitkomst!”

“De sfeer bij elke 

aanbieder was zo 

ontzettend fijn. 

Je krijgt er echt 

energie van!”

“Ik heb veel nieuwe 

dingen gehoord 

en lekker eten en 

drinken gezien en 

geproefd.”

“Er waren veel 

interessante 

lezingen van 

gezondheids-

deskundigen en 

bloggers.”

Onze
bezoekers:



Jentschura: “Wij zijn erg tevreden over het succes van de 

beurs. Onze inzet heeft sindsdien haar vruchten afgeworpen: 

er zijn nu meer vragen en bestellingen van vakbezoekers en 

consumenten naar aanleiding van een bezoek aan onze stand 

op de GezondheidsBeurs.”

gezondNU: “De GezondheidsBeurs is 

voor onze bladen een absolute must. En 

dat bleek ook nu weer: het aantal nieuwe 

abonnees dat we hebben kunnen werven 

was hoog, evenals het aantal nieuwe aan-

meldingen voor onze gratis nieuwsbrieven.”

Actify: “In eerste instantie hadden 

we vooral gemikt op veel nieuwe 

inschrijvingen, maar al snel werd duidelijk 

dat we de stand ook als ontmoetingsplek / 

levende klantenservice konden inzetten. 

Dit is uiteindelijk heel goed bevallen.”

Good Bug Food: 

“Goed georganiseerd, 

leuke sfeer en 

enthousiaste 

bezoekers.”

Gezond en Wel: “Complimenten 

voor het productieteam voor de 

organisatie van de Nationale 

GezondheidsBeurs. Het was zeer 

succesvol en weer super leuk om te 

doen!”

Schär: “I’m very 

happy with 

everything and 

we will for sure be 

there again next 

year!”

Fit For Free: 

“Ons doel was om zo veel 

mogelijk mensen bekend 

te maken met Fit For Free, 

dit is erg goed gelukt! 

Ga zo door!”

Zus & Zorg: 

“Het was een erg 

succesvolle beurs 

en we zijn erg 

tevreden over de 

organisatie.”

Onze
exposanten:



Datum: 1, 2, 3 en 4 februari 2018, 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.

Graag uw klanten uitnodigen? Profiteer dan van de ticket actie.

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

AllergieBeurs & 
GezondheidsBeurs 11e editie
De grootste consumentenbeurs op het gebied
van gezondheid en een gezonde leefstijl

15.000 m2
4 dagen

45.000 bezoekers 
325 exposanten

Van harte aanbevolen

PlusProducties
Kleine Oord 87
Postbus 1999
6801 BZ Arnhem

T: 026 377 97 39
F: 026 820 03 14
www.allergiebeurs.nl
info@allergiebeurs.nl

Lekker leven met een allergie, dat is het motto van Allergieplatform. Laten zien, proeven en 

ruiken wat er allemaal nog wél kan, ondanks een allergie. Of het nu gaat om voedselallergie, 

huidallergie, insecten gif allergie, beroepsallergie, medicijnallergie of inhalatie allergie, er zijn 

zoveel hulpmiddelen en aanpassingen die het leven een stukje makkelijker en leuker maken zodat 

de allergie geen belemmering hoeft te zijn in het dagelijks leven. We werken voor de Allergiebeurs 

graag samen met partijen die hieraan een bijdrage kunnen leveren en nodigen u dan ook van 

harte uit als exposant of bijvoorbeeld om een lezing te verzorgen.

Marloes Collins

Directeur Allergieplatform.nl

Annemarie van Huet Peter van de Kerkhof

Naomi Verhoef Sofie van Leeuwen

Meer informatie? Wij zijn u graag van dienst!

AllergieBeurs, De Nationale GezondheidsBeurs en PlusProducties zijn geregistreerde merken.


