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beide dagen van 
10.00 ToT 18.00 uur

Zondag 5 en maandag 6 oktober 2008 
vond in de Van Nellefabriek te Rotterdam 
de eerste editie plaats van het TabakPlus 
Evenement. Exclusief voor de ondernemers
en medewerkers van de 1700 winkels in de 
tabaks- en gemaksdetailhandel.

Het branche evenement vond plaats onder 
verantwoordelijkheid van de Stichting 
TabakPlus. Daarin werken samen de NSO, 
brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, 
de commerciële organisaties in deze branche 
en vertegenwoordigers van groothandel en 
industrie.

Enkele cijfers

TabakPlus 2008 is door 1600 mensen uit de 
tabaksdetailhandel bezocht. 1050 op zondag  
en 550 op maandag. TabakPlus 2008 is door bijna 
800 ondernemers bezocht. De overige bezoekers 
waren partner, medewerker, of als adviseur 
betrokken bij de tabaksdetailhandel. Op maandag 
waren er verhoudingsgewijs meer ondernemers 
dan overige bezoekers. Op zondag was dit 
andersom. Dat was ook het algehele gevoelen van 
de participanten. Zondag was een drukbezochte, 
gezellige dag. Maandag was minder druk, maar 
waren er meer ‘kwalitatieve’ bezoekers. 65% 
van de ondernemers die het evenement bezocht 
heeft een gemakswinkel. Derhalve heeft 35% een 
tabakspeciaalzaak. 65% van de bezoekende 
ondernemers heeft personeel in dienst. 
Van de bezoekers kwam 58% uit de randstad (Utrecht, 
Noord-Holland, Zuid-holland). 20% kwam uit Oost/
Noord Nederland. 22% kwam uit Zuid-Nederland.

Enkele reacties van bezoekers:
“De Van Nellefabriek. Wat een geweldige 

 locatie voor ons branche evenement”

“Gezellig, overzichtelijk, prima catering. 

 Kortom: GEWELDIG!”

“Eindelijk weer eens een herkenbaar 

 evenement voor onze branche”

“Mooi aanbod van grote en kleine fabrikanten”

“Waarom wachten tot 2010? 

 Volgend jaar weer!”



Bezoekersenquête

Alle bezoekers zijn enkele dagen na het 
evenement per email gevraagd hun waardering 
over TabakPlus uit te spreken. Ca. 20% van de 
bezoekers heeft hier aan meegewerkt. Voldoende 
om een betrouwbaar beeld op te leveren.  
Bijna 70% van de bezoekers geeft aan op de 
eerste plaats voor beursaanbiedingen te komen. 
Contacten met collega’s werd als tweede reden 
genoemd. De Van Nellefabriek werd door 89%  
van de bezoekers als geschikte locatie 
beschouwd. De parkeergelegenheid werd door 
78% als voldoende beoordeeld. Wel waren er 
opmerkingen over de verkeersregelaars en de 
pendelbusjes. 
De openingstijden werden door 81% als positief 
beoordeeld. Ook over de data, eerste weekend 
van oktober, was men tevreden. Al is wel de 
opmerking gemaakt in 2010 niet te plannen op  
een koopzondag. 
Over het exposantenaanbod was 81% tevreden. 
Gemist werden onder meer De Staatsloterij, 
Hallmark en aanbieders van zoetwaren en 
frisdranken. De gezamenlijke stand van de NSO 
en de commerciële organisaties werd door 73%  
als goed gewaardeerd.

De catering op TabakPlus 2008 scoorde goed (89%). 
Tot slot het algehele rapportcijfer van de bezoekers 
aan TabakPlus 2008: 25% gaf een 7 als rapportcijfer. 
Daarenboven gaf 64% een 8 of nog hoger!

Exposanten enquête

Natuurlijk is ook aan de exposanten gevraagd 
hoe zij deze eerste editie van TabakPlus ervaren 
hebben. Meer dan de helft heeft aan deze enquête 
meegewerkt.

Met welk doel heeft u aan TabakPlus 
deelgenomen, was de eerste vraag die aan de 
exposanten is voorgelegd. Op de eerste plaats 
werd genoemd: onderhouden van contacten 
(28%). Op de tweede plaats: ontmoeten van 
nieuwe klanten/relaties (24%).

Van de participanten was 69% goed tot zeer goed 
tevreden over de belangstelling van de bezoekers 
voor hun bedrijf.

Ook het bezoekers registratiesysteem scoorde 
hoog onder de participanten: 70% goed tot 
uitstekend.

De sfeer en ambiance tijdens TabakPlus 2008 
werd alleen maar met goed (63%) en uitstekend 
(37%) beoordeeld.

74% toonde zich tevreden over de publiciteit en 
promotie van het evenement. 85% had daar ook 
zelf naar eigen relaties een bijdrage aangeleverd.

Ook door participanten werd de Van Nelle fabriek 
als een geschikte locatie beoordeeld (77%). Ook 
van deze zijde veel positieve geluiden over de 
catering en het catering assortiment.

Als totale waardering voor TabakPlus 2008 gaf 
63% van de participanten aan: goed

En 12% zeer goed!

De laatste vraag was: bent u van plan in 
2010 weer deel te nemen aan het TabakPlus-
evenement? 40% van de participanten gaf aan 
waarschijnlijk wel. 34% antwoorden: jazeker!

Enkele reacties van participanten:
“Prima evenement. Veel bestaande

 en nieuwe klanten gesproken”

“Begeleiding en catering was top. 

 Kan bijna niet beter”

“Overall gezien: prima organisatie 

 en goede beurs”

“Veel belangstelling voor ons bedrijf”

“ ’ t kost wat, maar dan krijg je ook wat!”
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Ontwikkelingen naar 2010

Het bestuur van de Stichting TabakPlus is verheugd over de vele 
positieve reacties. Zowel van bezoekers als van participanten. 
Mede op basis daarvan is besloten dat de 2e editie van TabakPlus 
zal plaatsvinden op zondag 10 en maandag 11 oktober 2010.  
Beide dagen van 10.00 tot 18.00 uur in de Van Nellefabriek te  
Rotterdam. Dus niet op een eerste of laatste zondag van de maand, 
i.v.m. mogelijke koopzondagen.

Het blijft een evenement exclusief voor de tabaksdetailhandel.  
Daarbinnen wordt een verbreding van het participantenaanbod  
nagestreefd.

Het bestuur van de Stichting TabakPlus houdt zich aanbevolen voor 
suggesties die van TabakPlus 2010 een nog groter succes kunnen 
maken. Reacties zijn welkom via: www.tabakplus.nl
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