De leukste beurs voor de
50 Plussers in Brabant!

NH Conference Centre Koningshof Veldhoven
10 t/m 15 mei 2022

Senioren Expo, dé leukste beurs voor 50 plussers in Brabant!
De 19de editie van de Senioren Expo wordt gehouden van dinsdag 10 tot en met zondag 15 mei 2022 in het NH
Conference Centre Koningshof te Veldhoven.

Grote toeloop

19 jaar geleden is de Senioren Expo Brabant begonnen als een vierdaagse beurs. Maar door de grote belangstelling van
bezoekers waren wij gedwongen de beurs te verlengen van vier naar een zesdaagse beurs.

Samenwerking

De Senioren Expo is al jarenlang een groot succes. Dit grote succes is mede te danken aan de samenwerking met KBOBrabant. KBO-Brabant is de grootste provinciale belangenorganisatie van senioren in Nederland. KBO-Brabant heeft
ruim 132.000 leden die verdeeld zijn over 300 afdelingen in Brabant. Natuurlijk richt de Senioren Expo zich niet alleen op
de leden van KBO-Brabant. De reclamecampagne wordt groots aangepakt. Via buitenreclame, raamaffiches, het
inzetten van actieve campagnes op sociale media en ook via onze mediapartners. Via de Persgroep worden ruim
1.200.000, 50-plussers geïnformeerd over de Senioren Expo.
De omvangrijke doelgroep van 50-plussers van nu, is een geheel andere dan die van vroeger. Men zit niet
"achter de geraniums" maar is in actie. De 50-plussers van nu willen hun vrije tijd op een zo'n prettige mogelijke manier
invullen. Verder is het gemiddelde inkomen van de 50-plussers zo'n 30% tot 50% hoger dan de veertigers. De conclusie is
duidelijk. Relatief actieve en over het algemeen gezonde mensen die tijd hebben om van het leven te genieten. Dat biedt
voor u, als commercieel ondernemer, mogelijkheden om tijdens de beurs uw naamsbekendheid in de regio te vergroten,
nieuwe contacten te leggen en concreet zaken te doen.

Thema's
Wonen en leven

Alles op het gebied van huis en
tuin, onderhoud en inrichting.

Gezondheid en beweging
Gezond eten en drinken
& verantwoord bewegen.

Reizen

Hobby en creativiteit

Mode en beauty

Informatie

Reizen naar exotische oorden of
tripjes in eigen land.

Dé laatste trends van mode en
persoonlijke verzorging.

KBO Ontmoetingsplein

Dé laatste trends, producten, technieken,
toepassingen, workshops en demonstraties.

Op diverse stands vind je alles met betrekking
tot ouderenadvisering.

Op de beursvloer is een speciaal ontmoetingsplein ingericht door KBO-Brabant. Bezoekers kunnen hier terecht met vragen over
uiteenlopende zaken zoals cultuur, kadervorming, belangenbehartiging en ouderenadvisering. Ook is het de plek bij uitstek om
KBO-leden te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

www.seniorenexpo.nl

Feiten en cijfers
De nieuwe generatie 50 plussers leeft anders. Minder traditioneel en conservatief. Ze zijn meer gericht op genieten, beleven
en ontwikkelen. Ze zijn gemiddeld meer welvarend en leven langer en gezonder.

Bron: CBS ''Bevolkingsopbouw van Nederland''

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van onze bezoeker is 67 jaar.

B ezoekduur

De gemiddelde bezoekduur is ruim 4,5 uur.

Koopgedrag
78% kocht een product op de beurs.
65% geeft aan een product of dienst te hebben aangeschafd binnen 6 maanden na de beurs.
56% geeft aan gebruik te maken van een beursaanbieding tijdens of na de beurs.

www.seniorenexpo.nl

Reclamecampagne
De reclamecampagne voor de Senioren Expo wordt groots aangepakt. De afdelingen van de KBO-Brabant krijgen
een bus aangeboden die de leden ophaalt in hun woonplaats.
Offline reclame
· Alle afdelingen van de KBO-Brabant krijgen een bus aangeboden voor het reizen van en naar de beurs.
· Plaatsing van buitenreclame doormiddel van driehoeksborden in de regio
· Adverteren in alle dag- en weekbladen van De Persgroep in de regio met een oplage van 1.200.000 exemplaren
· Adverteren in ¨ONS¨, het ledenblad van KBO-Brabant met een oplage van 110.000 exemplaren
· Verspreiding van 2.000 raam-affiches
Online reclame
· Inzet van social media
· Inzet van e-mailmarketing
· Inzet van diverse online media/nieuwsplatforms, waaronder; Omroep Brabant en Omroep MAX

Partners
Expolaan heeft omtrent de Senioren Expo de samenwerking aangegaan met de volgende partners; Vervoerspartner:
Pelikaan Reizen; Mediapartner: De Persgroep Nederland; Samenwerkingspartner: KBO-Brabant.

KBO-Brabant

Locatie
De Senioren Expo wordt gehouden in de NH Conference Centrum Koningshof te Veldhoven. De accommodatie met de juiste
uitstraling voor het organiseren van een dergelijk evenement als de Senioren Expo.
Géén kille evenementenhal, maar een luxe gestoffeerde locatie met uitstekende horeca faciliteiten, voldoende
parkeergelegenheid en openbaar vervoer direct bij de ingang.

www.seniorenexpo.nl

Organisatie
De organisatie van de Senioren Expo is in handen van Expolaan, al meer dan 40 jaar dé specialist in het organiseren van
consumenten- en vakbeurzen. Expolaan is een onafhankelijk organisatiebureau, dat in hoge mate creativiteit en flexibiliteit
nastreeft.
Expolaan staat garant voor een intensieve promotie, professionele begeleiding van de exposanten en een prima ontvangst
van de bezoekers.
Voor de beurzen en evenementen wordt Expolaan ondersteund door een PR-bureau.

Contactgegevens
Indien u meer informatie wenst, neem dan contact op met de organisatie via onderstaande gegevens.

Adres

Openingstijden

Expolaan
Klinkstraat 6E
4731 DM Oudenbosch, Nederland
+31 165 39 30 01
info@seniorenexpo.nl

Maandag - donderdag
Vrijdag

www.seniorenexpo.nl

09:00 - 17:30
09:00 - 13:00

Algemene informatie
Datum en openingstijden

Locatie

Dinsdag 10 t/m zondag 15 mei (bezoekers) 10:00 - 17:00
Dinsdag 10 t/m zondag 15 mei (deelnemers) 09:00 - 18:00

NH Conference Centre Koningshof
Locht 117
5504 RM Veldhoven, Nederland

Opbouw en afbouw
Opbouw
			

10 mei

Afbouw
08:00 - 20:00
08:00 - 09:30

17:00 - 23:00

Tarieven
Kale standruimte

€ 110,- per m² (excl. btw)

Standhuur + standbouw*
€ 165,- per m²

(excl. btw)

Standbouw

*

Wanden

Houten wanden bekleed met flanel in div. kleuren
Hoogte wanden: 2.5m
Frieslijst (aluminium)

Vloer

Diversen

Naamsvermelding op de website

Verlichting

Twee LED spots per 6m²

Tapijttegels in diverse kleuren

www.seniorenexpo.nl

