Toertochtenplein op Bike MOTION Benelux 2018
De komende editie van Bike MOTION Benelux vindt plaats van 2 t/m 4 maart 2018. Waar je ons
eerder altijd in het najaar bezocht, zijn we er nu in het voorjaar. Heel logisch eigenlijk; want het is de
start van het wielerseizoen, het moment dat het wielerbloed weer sneller gaat stromen. Het perfecte
moment dus voor de grootste sportieve fietsbeurs in de Benelux. Op Bike MOTION Benelux vind je de
laatste snufjes, innovatieve technieken en vaardigheden, routes, bestemmingen, kleding, accessoires
en natuurlijk de nieuwste sportieve fietsen. Eén ding is zeker: na een bezoek aan Bike MOTION
Benelux ben je helemaal klaar voor de start van weer een prachtig fietsseizoen!
Graag bieden wij toertochten in 2018 een perfecte podium om onder de aandacht te komen bij het
hart van uw doelgroep. Bike MOTION Benelux is de openingsbeurs voor een optimaal fietsseizoen.
Nergens vind je straks zoveel sportieve fietsers bij elkaar, die staan te trappelen om op de fiets te
stappen. Wil je deze mensen ontmoeten? Deelname aan het Toertochtenplein is een unieke
mogelijkheid om uw toertocht te promoten bij een groot publiek. Laat de bezoekers kennismaken
met uw tocht en laat ze zich meteen inschrijven
Waarom deelnemen op het toertochten plein?







Naamsbekendheid van de toertocht
Direct laten inschrijven voor jouw toertocht
Contact leggen met de doelgroep van sportieve fietsers
Goede locatie dicht bij de entree
Dichtbij de NTFU
Bezoekers helpen hun doel te bereiken

Aantrekkelijke voorwaarden voor deelname











€ 495,- ex. BTW
Ruimte van 2x2 m2
Inclusief achterwand met logo op doek
Inclusief stroompunt
Inclusief desk, statafel en kruk
Inclusief tapijt
Opname catalogus digitaal vooraf
Zichtbaar in communicatie op de beurs
Alles inclusief, enkel brochures en inschrijfformulieren meenemen
Inclusief Deelnamepakket t.w.v. 125 Euro.

Hieronder vind u een impressie van de uw stand

Heeft u interesse of vragen? Neem dan gerust contact op met Ruben
van de Pol via telefoonnummer 030- 295 2999.

