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De vierde editie  van het TabakPlus Evenement vindt plaats in de  
sfeervolle Van Nellefabriek in Rotterdam. Na succesvolle edities in  
2008, 2010 en 2012 wordt vol verwachting uitgekeken naar oktober 2014. 
Over beide dagen worden 2000 bezoekers verwacht: Ondernemers met 
een tabaks-,  gemaks- of convenience winkel. Zij worden met open armen 
ontvangen op meer dan 50 stands. Samen met de uitstekend verzorgde 
catering en een beursprogramma op maat, goed voor twee dagen  
informatie, inspiratie en voordeel!

TabakPlus 2014 is een branche-evenement èn vakbeurs. Voor ondernemers met een winkel aangesloten bij onder meer:  
Cigo, Compaenen, Limtaco Nederland, Primera, Readshop, Tabac & Gifts, Tabaktief, Tabaronde, Techador en Vivant.

Maar ook voor niet aangesloten ondernemers met een tabaks- of gemakswinkel. Ook pompshophouders weten in toenemende mate  
de weg naar TabakPlus te vinden. Zij hebben immers ook een Gemakshop!

Exposanten
Exposanten op TabakPlus 2014 zijn aanbie-
ders van producten en diensten. Het gehele 
gemaks/convenience assortiment komt  
aan bod:  boeken, cadeaukaarten, food,  
fotoservice, frisdranken, gelddiensten,  
kansspelen, kantoorartikelen, postdiensten,  
stationary, tijdschriften, wenskaarten en  
zoetwaren. En natuurlijk alles op het gebied 
van rookwaren en rokersbenodigdheden.

Wat mag u verwachten op TabakPlus 2014?
•  Een actieve betrokkenheid van branche-organisatie NSO en van alle winkelformules in de branche
•  Een kwaliteitsevenement op een hoogwaardige locatie. Waar, voor exposanten èn bezoekers, 

gastvrijheid voorop staat. Met topcatering, gratis parkeren voor de deur, gratis toegang en een 
boeiend en actueel programma.

•  Een jaar lang voorbeschouwingen en aankondigingen in vakblad Tabak2day (verschijnt iedere 
maand in een oplage van 5000 stuks)

•  Naar verwachting 2000 bezoekers (2012: 1800 bezoekers)
•  Actuele workshops en presentaties
•  De mogelijkheid om als exposant het programma mee vorm te geven.
 



goede RappoRtcijfeRs 
vooR tabakplus 2012

De bezoekers waardeerden het TabakPlus 2012 evenement met een 7,5. Men was zeer tevreden met het  
gevarieerde exposantenaanbod en als van ouds scoorde de locatie, catering en professionaliteit erg hoog.
Ook de exposanten toonden zich tevreden. 70% van hen waardeerden het evenement met een ‘goed’ tot  
‘zeer goed’. 80% van de exposanten scoorde ook een goed/zeer goed m.b.t. de belangstelling voor hun stand.

Zondag 7 en maandag 8 oktober 2012 werd 
voor de derde keer dit grootse branche-
evenement  georganiseerd. Vele honderden 
bezoekers en vrijwel alle exposanten hebben 
de moeite genomen een enquête in te vullen. 
Enkele resultaten:

Bezoekersenquête
•  De ruim 1800 bezoekers kwamen voornamelijk voor beursaanbiedingen van exposanten en voor 

contacten met collega’s. Ook wilde men op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt en 
was men op zoek naar nieuwe assortimenten.

•  21% van de bezoekers is 3 uur aanwezig geweest; 27% 4 uur en 35% langer dan 4 uur.
•  Men was zeer tevreden over de locatie, openingstijden, catering, parkeermogelijkheden.
•  70% van de bezoekers was tevreden over het exposantenaanbod. Gemist werden exposanten  

op het gebied van wenskaarten, frisdranken en zoetwaren.
•  Eenzelfde 70% gaf aan in 2014 zeker weer naar het TabakPlus evenement te komen.

Enkele opmerkingen/suggesties van bezoekers:
•  Ga zo door! Het liefst ieder jaar (terwijl de meerderheid aangeeft 1 x per 2 jaar prima te vinden).
•  Graag de volgende keer meer aanbiedingen en acties van exposanten.
•  Van Nellefabriek is prima. Kwaliteit en gastvrijheid waren voelbaar!

Exposantenenquête
•  80% van de exposanten was tevreden over 

de belangstelling voor hun bedrijf. Daarvan 
15% zelfs zeer tevreden. 

•  De sfeer en ambiance werd door 65% als 
goed beoordeeld. En door 30% uitstekend.

•  80% was ook tevreden over de publiciteit/
promotie rondom het evenement.  
Daarvan ook 15% zeer tevreden.

•  80% is tevreden over de huidige data  
(oktober), beursdagen (zondag en maan-
dag) en openingstijden. Het niet organiseren 
op een koopzondag is belangrijker dan dat 
het evenement eventueel plaats vindt in een 
Herfstvakantie-weekend.

•  Onder exposanten scoren de locatie en 
faciliteiten een 8.

•  76% geeft als eindoordeel een ruime  
voldoende.

Enkele opmerkingen van exposanten:
•  Goed georganiseerd, professionele uitstraling
•  Veel klanten gesproken. Ook nieuwe!
•  Ga zo door!
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Stichting TabakPlus
Het TabakPlus Evenement wordt georgani-
seerd door de Stichting TabakPlus.  
Een non-profit samenwerkingsverband  
van brancheorganisatie NSO, commerciële 
organisaties/winkelformules, groothandel  
en productaanbieders. Doel voor 2014 is:  
wederom een kwalitatief hoogwaardig 
branche-evenement. Op een toplocatie,  
met topcatering, een volledig exposanten-
aanbod en een actueel beurs-programma. 
Vanwege het non-profit karakter zijn de  
exposantenprijzen wederom niet verhoogd!
Exposanten zijn welkom in 2014 tegen  
hetzelfde tarief als in 2008!
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