
za 18 & zo 19 februari 2023

vr 24, za 25 & zo 26 februari 2023

Jaarbeurs Utrecht

Flanders Expo Gent

Nieuwe edities, nieuwe kansen

Fietsen en wandelen staan meer dan ooit in de 
spotlights. Het zijn veilige, gezonde én duurzame 
vormen van mobiliteit, reizen en recreatie. Dit biedt
volop kansen aan exposanten van de Fiets en 
Wandelbeurs, een event dat elk jaar tienduizenden
liefhebbers trekt. Graag willen we samen met u 
opnieuw een fantastische beurs neerzetten. 

Fietsen en wandelen hebben de toekomst

Ontmoet 
fietsers en wandelaars!

45.000

Info en inschrijven op hicle-events.com/nl-fwb

https://www.hicle-events.com/index.php/nl/home/fwb


Beproefd concept Ontmoet de fietser en wandelaar!

• bestemmingen

• routes 

• arrangementen

• outdoorproducten 

• fietsen & e-bikes 

• allerhande accessoires

In 2023 vindt de Fiets en Wandelbeurs wederom plaats met E-bike 

Xperience in Utrecht en E-bike Challenge in Gent. Samen vormen ze

dé plek waar de consument zich oriënteert op het gebied van actief

recreëren en duurzame vormen van reizen en mobiliteit. Dit leidt tot

een levendige uitwisseling; veel bezoekers nemen een kijkje bij 'de 

buren'. Dat levert alle partijen veel voordeel op. 

De Fiets en Wandelbeurs betekent de start van het nieuwe fiets- en

wandelseizoen. Honderden vrijwilligers werken aan elke editie mee

om er een feest van te maken. Commercieel aanbod gecombineerd

met een gedegen inhoudelijk programma zijn de pijlers van het 

beproefde concept.

leeftijd 90% is 50 jaar of ouder
opleiding 61% is hoogopgeleid
vakantie 45% gaat minstens 3x per jaar op vakantie 
besteding € 1.413 gemiddeld budget per persoon 
waardering 8,3 Vlaanderen; 7,8 Nederland

De Fiets en Wandelbeurs-bezoekers zijn enthousiast, oprecht geïnteresseerd in 

het beursaanbod, en gaan gericht op zoek naar informatie over zowel binnen- als 

buitenlandse bestemmingen, routes, arrangementen, outdoorartikelen en fietsen 

en e-bikes. Ze willen goed voorbereid op pad gaan en zijn bereid daar ook een 

aanzienlijk bedrag aan te besteden. Volgens veel exposanten is dit het leukste publiek

dat ze op events tegenkomen. 

Aanbod

"Het leukste en beste 
publiek dat we op events

tegenkomen"

hoofdvakantie
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bezoekers 

exposanten 

informanten / vrijwilligers

lezingen / workshops 

beursoppervlak 

Gent 

16.605 

410 

ca. 300 

147 

22.000 m² 

Utrecht 

28.005 

508

ca. 400 

156

24.000 m²

Elk jaar trekken onze beurzen tienduizenden consumenten. Die bereiken we

onder andere door:

• intensieve samenwerking met gespecialiseerde verenigingen en organisaties

• advertenties/lezersacties in relevante en generieke media

• publiciteit en ticketverkoop via ticketpartners

• promotie via social media, nieuwsbrieven en persberichten

• winacties en awards (o.a. Fietsroute en Wandelroute van het Jaar)

• activatie bloggers en influencers

in euro's en excl. btw 

standoppervlak (per m²)

verzamelpaviljoen 

uniforme standbouw (per m²) 

compleet ingerichte stand (vanaf) 9 m² 

Gent

83,00

525,00

83,00

2.245,00 

Utrecht

103,00

525,00

83,00

2.360,00

Kijk voor een compleet overzicht van de prijzen op www.hicle-events.com/nl-fwb

Kerncijfers

Prijzen

Marketing Als u aan beide beurzen 
deelneemt, profiteert u van

10% korting op het kale 
standoppervlak 

van een van deze beurzen. 

Info en inschrijven op hicle-events.com/nl-fwb

Deze korting geldt alleen voor de inschrijving met
het laagste bedrag voor het vloeroppervlak, en niet
voor plekken in verzamelpaviljoens..

https://www.hicle-events.com/index.php/nl/home/fwb
https://www.hicle-events.com/index.php/nl/home/fwb
https://www.hicle-events.com/index.php/nl/home/fwb

