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Dé e-bike-testevents
van Nederland en België

De events
Elektrische fietsen en speedpedelecs staan
volop in de schijnwerpers. Al jaren is de
e-bike in Nederland en België bezig aan een
sterke opmars. En het einde van die trend
is nog lang niet in zicht. E-bike Xperience
en E-bike Challenge bieden consumenten
de ideale setting meerdere e-bikemodellen
aan de tand te voelen op de grootste indoor
testparcoursen van de Benelux.
Op 19 en 20 februari 2022 vindt in Flanders
Expo in Gent de vijfde editie plaats van
E-bike Challenge, het enige grootschalige
test-event van België. En een week later, op
25 en 26 februari 2022, is het de beurt aan
de zesde editie van E-bike Xperience, dat
Jaarbeurs in Utrecht als thuisbasis heeft.
Zowel de Challenge als de Xperience vindt
tegelijkertijd plaats met een editie van de
Fiets en Wandelbeurs, een evenement

georganiseerd door

25-26 februari 2022

Jaarbeurs Utrecht
www.hicle-events.com/nl-ebx

dat thematisch goed aansluit bij e-bikeevents. Bovendien zorgt de samenwerking
met deze beurs voor nóg meer potentiële
kopers aan uw stand.

Het concept
E-bikes vergelijken en testen: dáár draait
het om op E-bike Challenge en E-bike
Xperience. En potentiële e-bikekopers
krijgen daarvoor in Flanders Expo en
Jaarbeurs Utrecht volop de ruimte! Naast
het grote parcours voor reguliere e-bikes
dat is voorzien van diverse testelementen,
richten we een 'fast lane' in speciaal voor
high speed e-bikes. Uw stand grenst
aan het parcours. Zo kan de bezoeker
informatie krijgen over een model en
direct daarna een testrit maken.

Facts 2020

Kansrijke markt

E-bike Challenge – E-bike Xperience

16.605

–

Zowel voor Nederland als België is de verwachting dat de
e-bikemarkt de komende jaren verder groeit. Bijna de helft
van de nieuw verkochte fietsen is al voorzien van elektrische
ondersteuning, en dat percentage zal alleen maar toenemen.

19.471

bezoekersaantal

56

–

In Nederland zijn de eerste e-bikekopers
inmiddels toe aan een nieuwe elektrische
fiets. Ook verjongt de e-bikebezitter en
worden e-bikes en speedpedelecs steeds
meer ingezet voor woon-werkverkeer.
De markt is in beide landen zeker nog lang

57

gemiddelde leeftijd

35+

–

70+

merken

1,1 km

–

1,9 km

lengte testparcours

8,3

–

7,8

algemene waardering

8,0

–

8,5

waardering testparcours

€ 3.201

–
gemiddeld aankoopbudget

€ 2.822

niet verzadigd. Verder is de consument
bereid een fors bedrag te betalen voor
een elektrische fiets. De gemiddelde aanschafprijs in 2020 in Nederland was € 2.191,
in België was dat in 2019 € 2.588.

Doelgroep

Deelname

De bezoekers van onze e-bike-testevents zijn oprecht
geïnteresseerd in de aankoop van een elektrische fiets. Zij
bevinden zich in de laatste fase van het aankoopproces. Het
besluit óm een e-bike te kopen is al genomen, het gaat er alleen
nog om welke e-bike het beste bij hen past.

Voornaamste prijzen*

Ruim 70% heeft de intentie binnen een
jaar een e-bike aan te schaffen en circa
60% beslist over de aankoop óp onze
events. Duidelijk is dat ze bij de aankoop
bereid zijn flink te investeren in een
kwalitatief goede e-bike. Gemiddeld ligt
het aankoopbudget rond de 3.000 euro,
ver boven de landelijke gemiddelden.
Traditioneel zijn 50-plussers de belang
rijkste doelgroep van onze e-bike-events.
70% van de bezoekers heeft interesse in
een e-fiets voor recreatieve doeleinden,
48% wil deze (ook) inzetten voor woonwerkverkeer en 28% wil een e-bike (ook)

gebruiken voor functionele doeleinden
als boodschappen doen.
Daarnaast richten we ons in toenemende
mate op de forens tussen de 30 en 50
jaar. In deze categorie is nog veel groei
mogelijk. In België nam in 2019 het aandeel
van e-bike-kopers in de categorie 40-50
jaar toe tot 42%, een stijging van 9%. Dit
wijst erop dat de e-bike steeds meer wordt
ingezet als functioneel vervoersmiddel voor
zakelijke doeleinden. Ook in Nederland is
die trend zichtbaar.

Vloeroppervlak per m2: € 103,00 (Nederland), € 83,00 (België)
Stand met demofietsen aan parcours: vanaf 15 m2
Stand zonder demofietsen nabij het parcours: vanaf 9 m2
Deelnamepakket: € 125,00
Optioneel: standaard standbouw per m2: € 78,00**
* alle prijzen zijn excl. btw
** inclusief wanden, verlichting, frieslijst, opleveringsschoonmaak, tapijt en berging 1 m2,
exclusief vloeroppervlak en elektra

Profiteer van korting
Bij deelname aan zowel E-bike Challenge als
E-bike Xperience profiteert u van 10% korting
op het kale vloeroppervlak bij de inschrijving
met het laagste geldbedrag!

Bereken mijn deelname en schrijf direct in via www.hicle-events.com/nl-ebc.
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√

redenen voor deelname
de juiste doelgroep
bereik een groot aantal consumenten dat op zoek is naar
een e-bike of speedpedelec

√

het juiste moment
periode kort voor de start van het fietsseizoen waarin men
een aankoopbesluit neemt

√

de juiste combinatie
meer potentiële e-bike-kopers aan uw stand door de
samenwerking met Fiets en Wandelbeurs

√

de juiste setting
alles is gericht op het vergelijken en testen van e-bikes
op sfeervolle en uitdagende indoor parcoursen

√

de juiste locatie
Jaarbeurs Utrecht en Flanders Expo zijn centraal gelegen
A-locaties voor events in Nederland en Vlaanderen

Standruimte nabij het parcours
(vanaf 9 m2)
Exposanten zonder demofietsen

Standruimte aan parcours
(vanaf 15 m2)
Exposanten met demofietsen

Deelname is mogelijk met uw eigen
stand of een standaard stand nabij het
testparcours. Standaard standbouw is
drie meter diep en bestaat uit tapijt,
systeembouwwanden, frieslijst met
naamsvermelding, berging van 1 m2 en
een opleveringsschoonmaak. Wilt u een
grotere stand? Dan kan dat per 3 m2.

Deelname is mogelijk met uw eigen
stand direct aan het testparcours. Een
pop-uptent met tapijt en verlichting voldoet
als standbouw. Ten gunste van het open
karakter van het event verzoeken wij u om
uw stand aan zoveel mogelijk zijden toegankelijk te houden voor het publiek. Heeft
u geen eigen stand? Onze standbouwer
maakt graag een standontwerp op maat.

De prijs voor standaard standbouw
is € 78,00 per m2. Dit tarief is exclusief
vloeroppervlak.

U ontvangt 1 meter over de hele breedte
van uw stand gratis. Deze ruimte aan het
parcours kunt u gebruiken om uw fietsen
uit te geven.

E-bike Challenge USA
Het Convention Center van Minneapolis in
Minnesota is 2 en 3 april 2022 het decor voor de
tweede editie van E-bike Challenge in de Verenigde
Staten. Verover de Amerikaanse markt en neem deel
aan het grootste e-bike-test-event in de VS!
Zie: www.hicle-events.com/ebc-minneapolis

Bereken mijn deelname en schrijf direct in via www.hicle-events.com/nl-ebc.

