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Seizoensstart

MOTORbeurs Utrecht is de jaarlijkse start van het nieuwe motorseizoen 
waar vele motorliefhebbers zich laten inspireren om er op uit te trekken 
met hun motorfiets. Het event biedt een unieke mix van de nieuwste 
motoren van fabrikanten, een divers aanbod occasions, de nieuwste 
kleding & accessoires, diverse clubs, verenigingen én goede 
aanbiedingen van diverse dealers. Daarnaast kan de bezoeker genieten 
van diverse spectaculaire shows en hebben ze de mogelijkheid om zelf 
ook op de motor te stappen. Zo kunnen toekomstige motorrijders hun 
eerste korte rijles volgen tijdens MOTORbeurs Utrecht.

MOTORbeurs Utrecht is al 35 jaar voor veel mensen een jaarlijkse dag 
uit waar ze het motorrijden vieren met vrienden en familie. Daarnaast is 
dit het moment waarop ze zich oriënteren op de aanschaf van een 
anderen motor of waar ze aankopen doen die te maken hebben met 
hun passie motorrijden.



MOTORbeurs Utrecht 2019 in cijfers



Nagenieten

Nog even nagenieten van MOTORbeurs
Utrecht 2019 of een goede impressie krijgen 
van het event? 

Bekijk dan de aftermovie. 
Klik op de afbeelding om de video te openen. 

Of ga naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=rZOtRhbx
7cA

https://www.youtube.com/watch?v=O5T8WWpGAQk
https://www.youtube.com/watch?v=O5T8WWpGAQk


Waarom deelnemen?

Bereik 80.000 tot 100.000 
motorliefhebbers in 4 dagen

Groot online bereik: 

• > 40.000 Facebook fans

• > 75.000 nieuwsbrief abonnees

• > 140.000 unieke website bezoekers*

*vanaf 3 maanden voor beurs

Kom persoonlijk in contact met uw directe doelgroep

Dé start van het motorseizoen



Deelnamemogelijkheden

MOTORbeurs Utrecht is verdeeld over 6 hallen en het 
buitenterrein van Jaarbeurs. Hier vindt de bezoeker alles 
wat met motorrijden te maken heeft. 

Om het overzichtelijk te houden zijn er een aantal 
segmenten gecreëerd. Zo is er een toerismeplein in hal 9 
waar de bezoeker alles kan vinden omtrent 
motorvakanties, kunnen motorclubs zichzelf presenteren 
op het club & communityplein in hal 10 en zijn de 
nieuwste motoren en de nieuwste collecties kleding & 
accessoires in hal 7 te vinden. In de andere hallen is 
ruimte voor aanbieders van kleding , gebruikte motoren, 
accessoires, onderdelen en diensten om hun producten te 
tonen, uit te leggen en te verkopen.

Daarnaast kunnen aanbieders van kleine producten zich 
presenteren middels een marktkraam. 

De verschillende deelnamemogelijkheden zijn in de 
volgende pagina’s uitgewerkt. Naast deze mogelijkheden, 
is het ook mogelijk om een terras of één van de vele 
activiteiten op de beurs te sponsoren. Vraag hiervoor naar 
de beschikbare mogelijkheden.



Al mogelijk vanaf 9 m2

Eigen standbouw

Uw stand volledig in uw eigen huisstijl opbouwen? Dat kan 
natuurlijk. Een locatie met eigen standbouw is mogelijk 
vanaf 9 m2. Een stand op MOTORbeurs Utrecht is altijd 
minimaal 3 meter diep. We kijken graag met u mee naar 
een geschikte locatie voor uw stand. 

Minimaal 3 meter diep

Prijzen*:

• Tot en met 31 december 2019: € 44,50 per m2

• Vanaf 1 januari 2020: € 50,75 per m2

*excl. € 95,- deelnamepakket



Motormeters

Als exposant met gebruikte motoren profiteert u van de 
speciale korting voor motormeters. Hieraan zit een staffel 
verbonden, hoe meer meters hoe goedkoper het wordt. 

Staffelkorting t/m 31 december 2019: 

• 0-75 m2: - € 15,- per m2

• 76-150 m2: - € 17,50 per m2

• 151-225 m2: - € 20,- per m2

• 226 m2 + : - € 22,50 per m2

Voorbeeld 60 m2: 
Inschrijving vóór 31 december 2019
Standruimte: 60 x € 44,50* = € 2.670,-
Motormeter korting: 60 x € 15,- = - € 900,-

Standruimte met motormeter korting: 
€ 2670,- minus € 900,- = € 1.770,-**

* vanaf 1 januari 2020: € 50,75 per m2

** excl. € 95,- deelnamepakket
Motormeterkorting geldt alleen voor gebruikte 
motorfietsen (minstens 1.000 km op de teller) en/of 
nieuwe overjarige modellen (niet modeljaar 2020 
modellen). 



Locatie in hal 11 of corridor

Marktkraam

Bedrijven met kleinere producten kunnen zich 
presenteren middels een marktkraam. Deze zijn geclusterd 
in hal 11 waardoor een klein ‘marktplein’ is ontstaan. De 
marktkraam heeft de volgende specificaties: 

8 m2 standplek
Afmeting kraam: 420 cm (b) x 120 cm (d) 
x 180 cm (h) incl. dakje 

Traditionele marktkraam met twee 
staanders, legplaten en dak*. 
*Kleur op de foto kan afwijken.

Prijs*:  € 502,25

*excl. € 95,- deelnamepakket



Locatie in hal 10

Clubstands

Voor motorclubs bieden we speciale clubstands aan. Deze 
hebben de volgende specificaties: 

16 m2 (4x4 m), 24 m2 (6x4 m) of 32 m2 (8x4 m)

Uniforme standbouw:

• Zwarte wanden van 2,5 m hoog, op 
de hoeken 1 m hoog

• Antraciet vloerbedekking

• 1 kW elektra inclusief verbruik

Prijzen*: 

• 16 m2: € 300,-

• 24 m2: € 450,-

• 32 m2: € 550,-

*excl. € 95,- deelnamepakket



Wanden van 2,5 m hoog in wit of zwart

Standaard standbouw

Heeft u meer ruimte nodig maar heeft u geen eigen 
standbouw? Dan kunnen wij een stand voor u opbouwen. 
Daarvoor bieden wij onze standaard standbouw aan. Dit 
bestaat uit: 

Frieslijst met naamsvermelding

Vloerbedekking

Prijs*: € 56,50 per m2

*excl. m2 prijs & € 95,- deelnamepakket

Afsluitbare berging van 1 m2

Verlichting en 3kW elektra

Dagelijkse stand schoonmaak



Deelnamepakket

Bij elke inschrijving wordt het deelnamepakket berekend. De inhoud hiervan is het volgende: 

Toegang tot serviceportaal

Toegang tot webshop

Profiel in online catalogus 
www.motorbeursutrecht.nl 

Op- en afbouwpassen

Gebruik persoonlijke registratielink

Actiecodes t.b.v. gratis entreetickets

Exposantentoegangspassen (staffel o.b.v. m2)

Naam en standnummer op plattegrond

Naam en standnummer op 
www.motorbeursutrecht.nl

Plaatsing van persbericht in de online perskamer 

Plaatsen van nieuwsberichten in online profiel

Vermelding van beursaanbieding op de beurswebsite



Promoot uw deelname

Print Online Beursvloer

• Flyeren op de beursvloer | € 360,-
Pak de mogelijkheid om uw flyers op de 
beursvloer (met uitzondering van de 
entrees) uit te delen. Prijs is per persoon, 
per dag. Beschikbaarheid in overleg.

• Flyeren bij de entree | € 410,-
Er zijn twee mogelijkheden om te flyeren 
bij de entree. Een in hal 8 en een in hal 
10. Prijs is per persoon, per dag. 
Beschikbaarheid in overleg.

• Promopoint | € 1.250,-
Een commerciële uiting geplaatst op een 
strategische plek. Oppervlakte maximaal 
2x1 m. Beschikbaarheid en plaatsing in 
overleg. 

Zorg dat u vooraf of tijdens beurs extra zichtbaar bent bij de doelgroep en 
promoot uw deelname via een van de beschikbare promotiemiddelen.

• Banner in de nieuwsbrief | € 1.495,-
Banner in de nieuwsbrief met meer dan 
75.000 ontvangers. Editie van nieuwsbrief in 
overleg. Beperkt beschikbaar.

• Advertorial in e-mail nieuwsbrief| € 1.495,-
Promoot uw merk of product middels een 
advertorial van max. 60 woorden. Gaat mee in 
een nieuwsbrief met meer dan 75.000
ontvangers. Editie van nieuwsbrief in overleg. 
Beperkt beschikbaar.

• Logo op online tickets | € 1.500,-
Plaats uw logo op het online ticket. Bereik is 
35.000

• Logo op beursplattegrond | € 500,-
Spring er uit op de plattegrond door uw 
logo te plaatsen op uw standlocatie. De 
plattegrond is te zien op 
www.motorbeursutrecht.nl en wordt 
50.000 keer gedrukt en uitgedeeld tijdens 
het event.

• Achterzijde beursplattegrond | € 4.000,-
De beursplattegrond wordt 50.000 keer 
gedrukt. Presenteer uw bedrijf of merk 
op een prominente wijze door een 
advertentie of logo op de achterzijde van 
de plattegrond te plaatsen. Slechts 1 plek 
beschikbaar. 



Meer weten? 

Cecile van Hattem
Accountmanager a.i.

cecile.van.hattem@jaarbeurs.nl

Mark Rijkeboer
Accountmanager

mark.rijkeboer@jaarbeurs.nl

Heeft u na het zien van de mogelijkheden nog 
vragen? Of wilt u wellicht met ons in gesprek 
voor een locatievoorstel of offerte? 

Neem dan contact op met Cecile van Hattem 
of Mark Rijkeboer. 

Bellen met onze customer service afdeling kan 
natuurlijk ook. Bel dan +31 (0)30 295 29 99


