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Al meer dan 35 jaar is MOTORbeurs Utrecht hét trefpunt voor iedere
motorliefhebber. Zo’n 90.000 bezoekers maken er kennis met (nieuwe)
merken en producten en staan open voor de commerciële boodschap
van jouw bedrijf. Of je nu werkt voor een grote of kleine organisatie,
deelnemen aan MOTORbeurs Utrecht kan met elke (marketing)
doelstelling en ieder budget. We helpen je graag met het vormgeven
van jouw deelname!

FACTS & FIGURES
MOTORBEURS UTRECHT 2020

88.880
56%

motorliefhebbers bezochten
MOTORbeurs Utrecht in 2020

van de bezoekers deed een aankoop in 2020
met een gemiddelde besteding van €468

7,6

is het gemiddelde cijfer dat de
exposanten geven aan hun deelname
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WAAROM DEELNEMEN AAN
MOTORBEURS UTRECHT 2023?
MOTORbeurs Utrecht is dé plek waar motorliefhebbers zich oriënteren
op de aanschaf van een motor of waar ze aankopen doen die te maken
hebben met hun passie voor motorrijden.
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.

57%

56%

40%

32%

30%

NIEUWE
MOTOREN

KLEDING

2E HANDS
MOTOREN

MOTOR
VAKANTIES

ONDERDELEN

SFEERIMPRESSIE

Benieuwd hoe de MOTORbeurs Utrecht eruit ziet?

Klik op het icoon om een impressie te
krijgen van MOTORbeurs Utrecht 2020

KOM IN CONTACT
MET DUIZENDEN
MOTORLIEFHEBBERS!
Versie 1.0
Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan de prijzen in dit document
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CLUB & CUSTOM STAND

HOE DEELNEMEN AAN
MOTORBEURS UTRECHT 2023?
Deelnemen aan MOTORbeurs 2023 Utrecht kan met ieder
budget en met elke (marketing)doelstelling. Hieronder vind je
een overzicht van de tarieven voor 2023.

Boekperiode
t/m 30 SEP ‘22

Boekperiode
1 OKT t/m 31 DEC ‘22

Boekperiode
Vanaf 1 JAN ‘23

€42

€48

€54

per m2

per m2

Grootte

16 m2

24 m2

32 m2

Prijs

€ 324

€ 486

€ 594

De Club & Custom stand is
exclusief visuals. Deze zijn
optioneel bij te bestellen.

per m2

*Excl. € 100 deelnamepakket en eventuele
uniforme standbouw à € 59 per m2.

Marktkraam ( 8 m2 )

Mede-exposant

Vanaf € 529,50*

€ 100,-

*Excl. € 100 deelnamepakket

MOTORMETERTARIEF
Als exposant met gebruikte motoren profiteer je van de
speciale korting voor motormeters. Hieraan zit een staffel
verbonden; hoe meer meters hoe goedkoper het wordt.

PITBOX ( 25m2 )

Prijzen per M2

€ 2595

tot en met
30 SEP 2022

1 OKT t/m
31 DEC 2022

vanaf
1 JAN 2023

0 - 75 m2

€ 26,25

€ 31

€ 37,25

76 – 150 m2

€ 23,75

€ 28,50

€ 34,75

151 – 225 m2
225+ m2

€ 21

€ 25,75

€ 32

€ 18,50

€ 23,25

€ 29,50

*Excl. € 100 deelnamepakket en eventuele
uniforme standbouw à € 59 per m2.

VRAAG ONS NAAR DE
MOGELIJKHEDEN!

DEELNAMEPAKKET
Met dit pakket krijg je toegang tot ons netwerkplatform
waar je digitaal in contact komt met jouw doelgroep.

01.

Toegang tot “My Jaarbeurs”
incl. webshop

06.

Bedrijfsprofiel op de
bezoekerswebsite

02.

Op- en afbouwpassen
per m2 staffel

07.

Facts & Figures
na beurs

03.

Naamsvermelding op de online
plattegrond en in de event app

08.

Marketingmaterialen om
deelname te promoten

04.

Relatiekaarten per m2 staffel
voor het uitnodigen van relaties

09.

Ondersteuning bij de
beursvoorbereiding

ZET JOUW BEDRIJF IN DE
SPOTLIGHTS!
Zet jouw beursdeelname extra kracht bij door de inzet van
één of meerdere promotiemiddelen. Zowel vóór, tijdens als
na de beurs.
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