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JAARBEURS UTRECHT
e

28 Editie

We gaan
weer beginnen...
2022 opent
nieuwe kansen!

e x p o s a n t e n b r o c h u r e

FOCUS LOONT!
‘S WERELDS GROOTSTE EVENEMENT VOOR ACTIEVE PLUSSERS

50PlusBeurs 2022: Uitnodiging tot
succesvol zaken doen in de seniorenmarkt
Wilt u direct in contact komen met uw doelgroep, naamsbekendheid vergroten, producten
demonstreren, verkoop bevorderen, voorlichten, adviseren, begeleiden en uw boodschap
overbrengen? De 50PlusBeurs is de ideale consumentenbeurs om een enthousiaste en bewuste
doelgroep persoonlijk te bereiken! Van 13 tot en met 17 september openen wij graag samen met u de
deuren naar de 28e editie van de 50PlusBeurs. Focus loont! Wij ontwikkelen mee en garanderen een
verrassend, veelzijdig en actueel aanbod.

50PlusBeurs…
• Is ’s werelds grootste evenement voor uw doelgroep
20.000 m2
beurs

• Trekt kapitaalkrachtige babyboomers en actieve senioren
• Bindt A-merken met uitstraling en kwaliteit
• Biedt thematische indeling en sfeervolle aankleding
• Geeft volop ruimte aan interactieve ontmoetingen
• Brengt kopers die open staan voor een gesprek

75.000
bezoekers

gemiddeld
rapportcijfer

• Prikkelt alle zintuigen door het complete aanbod

Feiten & Cijfers

Herkomst Top 5
97%

Profiel bezoeker
Vrouw:
59%

Leeftijd
Man:
41%

Bezoekduur

De gemiddelde leeftijd van
onze bezoeker is 62 jaar.

De gemiddelde bezoeksduur
is ruim 5,5 uur.

Zuid-Holland: 21%
Noord-Holland: 17%
Utrecht: 15%
Noord-Brabant: 13%
Gelderland: 13%

bezit een
computer of tablet

98%

Reden van bezoek
De reden van een bezoek
aan de 50PlusBeurs

17%
37%

6%

Dagje uit

Voordeel

42%

17%

3%

Algemene interesse

Gerichte info

Anders

21%

bezit een
smartphone

15%

13%
70%

13%

bezit een eigen
woning

Koopgedrag

70%

64%

72%

...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.

72%

woont samen met
echtgenoot/partner

Interessegebieden

Mode & Beauty

Netto jaarinkomen

84%

Vrije tijd & hobby

17%

83%

Gezonde leefstijl

42%

28.500 - 34.000

78%

Vakantie buitenland

31%

34.00 - 56.000

77%

Mode & accesoires

10%

> 56.000
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Vakantie binnenland

76%

Culinair, eten & genieten

76%

Communicatie & technologie

75%

Mobiliteit, auto, scooter & fiets

74%

Uiterlijke verzorging en beauty

71%

Huishouding & Apparatuur

71%

Sport, wellness & fitness

68%

Tuin & decoratie

Bezoekers per beursdag 2019

68%

Huis & appartement

Totaal 95.136 bezoekers.

67%

Veiligheid & alarmering

65%

Producten & diensten (zorg)

63%

Voorlichting & advies (welzijn)

62%

Kunst & cultuur

61%

Patiëntenbelangen

58%

Voedingssupplementen

58%

Goede doelen & fondsenwerving

55%

Arbeid & vrijwilligerswerk

52%

Educatie

49%

Financiële dienstverlening

45%

Caravan, campers & tenten

33%

Spiritualiteit & zingeving

23%

Vakantiewoning / tweede huis

19%

Motoren & motorscooters

Dinsdag:
17.764

(18,67%)

Woensdag:
22.369
(23,51%)
Donderdag:
21.910
(23,03%)
Vrijdag:
19.241

(20,22%)

Zaterdag:
13.852
(14,56%)

Vakantie

• Uiterlijke verzorging

• Reizen & vakantie (buitenland)

• Kleding

• Holland Paviljoen (binnenland)

• Schoenen

• Tweede huis (buitenland)

• Accessoires

• Vakantiewoning (binnenland)

• Wellness

• KampeerExpo, buitenvakanties

Gezondheid

Maatschappij

• Medisch & zorg

• Financiële dienstverlening

• Patiëntenbelangen

• Belangenbehartiging

• Voedingssupplementen

• Goede doelen & fondsenwerving

• eHealth & technologie

• Arbeid & vrijwilligerswerk

• Sport & fitness

• Overheidsvoorlichting
• Zingeving

Wonen

Vrije Tijd

• Huis & appartement

• Educatie

• Interieur & wooncomfort

• Vrije tijd & hobby

• Kunst & cultuur

• Communicatie & technologie

• Tuin & decoratie

• Mobiliteit, auto, scooter & fiets

• Huishouding & apparatuur

• Culinair, eten & genieten

• Veiligheid & alarmering
• Domotica & slim wonen

“Er is een grote diversiteit van de
geboden producten en diensten.
Veel uitproberen en nieuwe snufjes
en inzichten. Het was gezellig en de
exposanten waren vriendelijk.”

“Veel nieuwe producten en
diensten, maar ook leuke vakantie.
En eindelijk kon ik rustig veel
e-bikes uitproberen, hetgeen
ook meteen resulteerde in een
aankoop.”

“Er was zoveel te zien, dat
de dag snel voorbij was! We
hebben veel gezien, gelachen
en geshopt.”

De reacties
van onze bezoekers

“Goede gesprekken
met exposanten
gehad, vooral op
medisch terrein. Fijn
om ervaringen uit te
wisselen.”

“De optredens in het Theater
waren erg leuk, maar ook de
vele presentaties over vakantie
en gezondheid waren erg
interessant.”

“Het is fijn dat er een beurs is die op
actieve plussers is afgestemd!”

“Wij vonden het camperplein zeer
interessant en ook de hoek waar we
wijnen en hapjes konden proeven.
Er was zoveel te zien! Ik heb samen met
mijn man een top dag gehad.”

De reacties
van onze exposanten
Citroën - “De beurs heeft
wederom de verwachtingen
waargemaakt qua aantallen
leads. Prima en geïnteresseerde
doelgroep voor ons mooie merk.
En prettige samenwerking met
de organisatie!”

FNV “Goede plek,
veel mensen
gesproken en
een positieve
sfeer.”

Keesmakers - “Veel dank voor de onwijs
mooie beurs dit jaar. Voor ons één van
de besten tot nu toe. Verder blijft de
samenwerking altijd top! Volgend jaar
staat ook al in onze marketingkalender.”

BookSpot - “We wisten niet goed wát
precies te verwachten, maar het heeft
alle verwachtingen overtroffen.
We komen volgend jaar zeker weer.”

Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme
- “Alle dagen van de beurs was het druk
bij ons op de stand. Voor ons de goede
doelgroep.”

CortoClinics - “Veel aanloop
gehad en serieuze interesse
geweest. Eerste cliënten
zijn zelf inmiddels op de poli
geweest. Ook de presentaties
in het GezondheidsPodium
waren zeer druk bezocht.”

Bio Vakantieoord - “Wat
waren het mooie dagen. En
wat hebben we weer mooie
gesprekken gevoerd met
heel veel mensen. Door onze
deelname, hebben we toch
weer onze naamsbekendheid
kunnen vergroten.”

Jack’s Casino
- “De beurs
was meer dan
verwacht.
Grote opkomst
en veel leuke
gasten en
mooie stands!”

Omroep Max “Zeer prettige
samenwerking!
Dank voor alle
goede zorgen.”
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50PlusBeurs ‘28e editie’
5 dagen

’s Werelds grootste evenement voor actieve plussers!

75.000 bezoekers
20.000 m2
Datum: 13, 14, 15, 16 en 17 september 2022. Dinsdag tot en met zaterdag.
Locatie: Jaarbeurs Utrecht.
Openingstijden Beurs: 10.00 tot 17.00 uur.

Graag uw klanten uitnodigen? Profiteer dan van de ticket actie.
Biedt u een test, activiteit of workshop? Profiteer dan van extra (gratis) publiciteit.

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

Meer informatie? Wij zijn u graag van dienst!
50PlusBeurs
Roularta Events
Postbus 44
3740 AA Baarn

T: 035 692 5270
www.50plusbeurs.nl
beursteam@50plusbeurs.nl

© 50+ Beurs & Festival, 50PlusBeurs, 50Plus Voordeelcheque en Roularta Media Nederland zijn geregistreerde merken.
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