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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 Nationale GezondheidsBeurs is de ideale consumentenbeurs om een enthousiaste en 

bewuste doelgroep persoonlijk te bereiken! Van 7-10 februari openen wij graag samen met u de deuren 

naar de 12e editie van het gezondste dagje uit! Het thema gezondheid is constant in beweging. Wij 

ontwikkelen mee en garanderen een verrassend, veelzijdig en actueel aanbod! 

De Nationale 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

De Nationale GezondheidsBeurs 2019:
uw succesvolle marketingkeuze!

325 
exposanten

 

8,3



Health Food

De zone met antwoord op vele medische vragen. Van 
veelvoorkomende tot uitzonderlijke klachten. Van eerste 
kennismaking tot second opinion. Onderzoek, preventie 
en behandeling. Cure en care. e-Health.  Informatie 
over de verschillende behandelmethoden. Voorlichting, 
presentaties en persoonlijk advies rond veelvoorkomende 
ziekten en aandoeningen. Thematische paviljoens van 
(patiënten)verenigingen en instellingen. Betrokken en 
betrouwbaar! 

Gezond van top tot teen. Deze zone biedt een divers aanbod 
van beauty- en verzorgingsproducten. Van huid tot haar, 
van oog tot oor, van mond tot voet. Van persoonlijke 
hygiëne tot natuurlijke make-up. Uitgebreide checks en 
persoonlijk advies. Welke middelen helpen echt? Welke 
ondersteuning bevordert de juiste lichaamshouding? 
Goede raad op maat!

Lekker leven met een allergie! Voor wie vanwege allergie, 
intolerantie of overgevoeligheid bewust moet kiezen wat 
je koopt, gebruikt, eet of drinkt. Producten en diensten, 
voorlichting en advies, workshops en presentaties. In 
samenwerking met Allergieplatform.nl biedt het thema 
ruimte aandacht voor voedselovergevoeligheid en huid-, 
beroeps-, insecten-, inhalatie- en medicijnen allergie.

Kan lekker eten ook gezond(er) zijn? Is gezonde voeding 
ook lekker(der) te bereiden? Ontdek verrassende voeding 
die past binnen een gezonde leefstijl. Van kooktips tot 
dieetadvies, van powerfruit tot vitamine boost, van recept 
tot mineralenwijzer. Wat te kopen, hoe te bewaren, te 
bereiden en te genieten? Bakken, braden, koken, grillen 
of frituren? Gezond leven vraagt om bewust eten en 
drinken!

De zone met een zeer gevarieerd aanbod aan sport, 
reizen, gezond bewegen en fitness. Interactieve 
workshops en workouts, presentaties en advies op maat. 
Van persoonlijk trainingsschema tot actieve en gezonde 
groepsvakantie. Van sportschool tot sportkleding.
Van hometrainer tot fiets. Houd het lichaam in goede 
conditie. Stilzitten is geen optie!

In deze drukke tijd zoeken we steeds meer naar 
(innerlijke) rust en ontspanning, noodzakelijk voor een 
gezond en gelukkig leven. Deze zone biedt de bewuste 
bezoeker producten en diensten voor totale ontspanning 
en wellness. Ook therapieën, oefeningen en trainingen 
voor het vermijden van stress of angsten.
Op weg naar een gezonde geest in een gezond lichaam!

Body Mind

Beauty Allergie



Donderdag: 8.781 (20,5 %) Vrijdag: 10.580 (24,7 %)  Zaterdag: 12.078 (28,2 %)  Zondag: 11.394 (26,6 %)

Profiel bezoeker

Reden van bezoek

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van
onze bezoeker is 37 jaar.

Feiten & Cijfers 2018

Vrouw: 82% Man: 18%

...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.

78% 71% 69%

Algemene interesse

67%

Dagje uit

7%

Voordeel

2%

Gerichte info

24%

Bezoekers per beursdag. Totaal 42.833 bezoekers

64%

Bezoekduur

De gemiddelde bezoeksduur
is ruim 5,5 uur.



“4 dagen GezondheidsBeurs was een feest, 

genoten van de inspirerende sprekers en 

veel nieuwe dingen geleerd. Na de beurs 

ben ik direct verder gegaan op de tips die ik 

gekregen heb & ben nu nog gemotiveerder 

geworden om gezonder te gaan leven.”

“Ieder jaar is 

het weer een 

feest om op De 

Gezondheidsbeurs 

aanwezig te zijn. 

Interessante collega 

sprekers, leuke 

stands en mooie 

aanbiedingen.”

“Thanks so much 

for having us 

today. We had a 

wonderful time! 

Great work.”

“Dankbaar voor alle bijzondere vrouwen 

die ik heb mogen ontmoeten na mijn 

lezingen over het creëren van een 

krachtige mindset. ZO veel mooie doelen 

en verhalen, onwijs waardevol! Volgend 

jaar weer?”

“Ook dit jaar was alles tot in de puntjes geregeld voor de sprekers 

op de GezondheidsBeurs. Duidelijke en heldere communicatie 

vooraf, persoonlijke ontvangst bij de ingang, begeleiding en hulp bij 

het voorbereiden van mijn presentatie on stand en wederom een 

schitterende beurs voor iedereen die op zoek is naar nieuwe snufjes 

en goede informatie op het gebied van gezondheid. Tot volgend jaar!” 

“Ik was nog nooit op de GezondheidsBeurs geweest, maar wat een 

grote opkomst zeg! Ik heb er alle vertrouwen in dat een heleboel 

mensen ook behoefte hebben aan een gezonder en vitaler leven. Het 

was voor mij persoonlijk ook te gek om aan zo’n grote groep mensen 

mijn ideeën te kunnen vertellen over een bewust en gezond leven. 

De signeersessie van mijn boek erna was ook overweldigend. Wat 

mij betreft ben ik volgend jaar weer van de partij.”
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“De Gezondheidsbeurs was voor mij een 

perfect platform om mijn nieuwe kookboek 

‘Gezond fastfood’ te presenteren. Er was 

dan ook veel belangstelling voor mijn 

kookboek. De directe interactie met en 

positieve feedback van bezoekers, bij 

mijn stand en tijdens mijn presentaties 

in het BloggersTheater, waren voor mij 

heel waardevol. Het was bovendien leuk 

om een paar dagen onderdeel uit te 

mogen maken van zo’n goedlopend event. 

Gezondheidsbeurs, tot volgend jaar!”

“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 

zijn voegen!”

“Groot succes, 

complimenten. 

Volgend jaar staat 

al in de agenda!”

“Zoals ik in een van mijn social media posts al zei, als er iets is waarmee wij in moeten investeren is het in onze 

gezondheid. Het is ons belangrijkste bezit en we moeten het zoveel mogelijk koesteren en bewaren. Het is leuk 

om te zien dat heel veel mensen ook zo denken en de GezondheidsBeurs is een er mooie spiegel van. Laten we zo 

doorgaan en met behulp van evenementen zoals de GezondheidsBeurs, onszelf elke keer een stukje wijzer maken 

en bewuster worden van wat het is om gezond te blijven.”

“Ik hou er van 

om mensen te 

inspireren. Alles 

in je leven is 

mogelijk zo lang je 

er in gelooft, focust 

en ervoor gaat! 

GezondheidsBeurs 

thanks for having 

me en iedereen 

bedankt voor het 

luisteren.”
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“Het lange rijden hebben wij er graag voor 

over, wij komen elk jaar vanuit België. 

Wij vinden het aanbod heel groot en zijn 

steeds benieuwd welke nieuwe producten 

we te zien gaan krijgen.”

“De sfeer bij elke 

exposant was zo 

ontzettend fijn. 

Je krijgt er echt 

energie van!”

“Het was over het algemeen erg 

interessant en leerzaam. Ik heb veel 

kennis opgedaan en natuurlijk veel 

gekocht!”

“Het was zo interessant, dat mijn vriendin 

en ik er de hele dag hebben doorgebracht. 

Er waren zoveel interessante dingen!”

“Het was over 

het algemeen 

erg interessant 

en leerzaam. Ik 

heb veel kennis 

opgedaan.”

“De diversiteit in 

aanbod stel ik zeer 

op prijs. Heel goed 

en fijn. Ik kwam 

niet eens aan alles 

toe.”

Onze
bezoekers:



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!”

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 aanmeldingen 

voor onze gratis nieuwsbrieven”.

Mykillerbodymotivation: “Namens het 

team van MKBM wil ik mijn complimenten 

geven voor ook dit jaar weer een ontzettend 

leuk evenement!”

Gezond en Wel: “Complimenten voor 

het productieteam voor de organisatie 

van de 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!”

Onze
exposanten:

Aero Wear: “Super bedankt voor alle hulp in 

de voorbereiding van de beurs en tijdens de 

beurs. Bijna alles liep voorspoedig tijdens 

het evenement en uiteindelijk hebben wij 

zeker een mooie beurs gehad en vele leuke 

mensen ontmoet.”



Datum: 7, 8, 9 en 10 februari 2019, 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.

De Nationale
GezondheidsBeurs 12e editie
De grootste consumentenbeurs op het gebied van gezondheid 
en een gezonde leefstijl

15.000 m2
4 dagen

45.000 bezoekers 
325 exposanten

Gezonde gids naar een nieuwe leefstijl

PlusProducties
Kleine Oord 87
Postbus 1999
6801 BZ Arnhem

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

Bijna 83 procent van de Nederlanders zoekt regelmatig online naar gezondheidsgerelateerde informatie. Een groot deel van hen 

- maandelijks zo’n 2.2 miljoen mensen - komt hierbij op Gezondheidsnet.nl terecht. Als grootste gezondheidssite van Nederland 

informeren  wij Nederlanders graag over alles wat met gezondheid te maken heeft. Dat gaat verder dan alleen informatie over ziektes 

en aandoeningen. We zijn een gezonde gids, die mensen begeleidt op hun weg naar een nieuwe leefstijl.  Ook als managementpartner 

van De Nationale GezondheidsBeurs willen wij mensen inspireren. Met hen praten en hen informeren. En waar kan dat beter dan op de 

beursvloer, daar waar publiek en experts samenkomen? Motiverende sprekers, een variatie aan workshops en de nieuwste 

trends op het gebied van voeding en gezondheid vinden elkaar tijdens de Nationale GezondheidsBeurs. Direct contact met 

ons publiek in een gezonde omgeving. Wij kijken er naar uit! Zien wij u daar?

Franca van Dalen, Hoofdredacteur Gezondheidsnet

Meer informatie? Wij zijn u graag van dienst!

De Nationale GezondheidsBeurs, GezondheidsNet en PlusProducties zijn geregistreerde merken.Zoë VonkChantal Blomsma

Annemarie van HuetPeter van de Kerkhof


