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SPECIAAL 
LOYALITEITSTARIEF
Voor editie 2024 bieden we exposanten van 
MOTORbeurs Utrecht 2023 een speciaal 
loyaliteitstarief aan als zij boeken vóór 1 
april 2023. Deelnemende exposanten van 
MOTORbeurs Utrecht 2023 krijgen bovendien 
eerste keuze op het gebied van standlocatie 
voor de 2024-editie*.

* Het concept van de beurs is hierbij leidend

WAT GA JIJ DIT SEIZOEN 
MET JE MOTOR DOEN?

BEDANKT VOOR JE DEELNAME 
AAN MOTORBEURS UTRECHT 2023!

Volgende editie: 22 t/m 25 februari 2024



va

Als exposant met occasions profiteer je van de speciale korting 
voor motormeters. Hieraan zit een staffel verbonden; hoe 
meer meters, hoe goedkoper het wordt. Daarnaast stimuleert 
MOTORbeurs Utrecht de verkoop van occasions op de beurs 
door een unieke winactie waarbij kopers van een motorfiets hun 
aankoopbedrag terug kunnen winnen. Dit is een goede reden 
voor bezoekers om op de beurs een handtekening onder het 
koopcontract te zetten. Deelname is kosteloos en maakt het 
meenemen van motoren naar Utrecht extra aantrekkelijk.

AL MEER DAN 35 JAAR IS 
MOTORBEURS UTRECHT 
HÉT TREFPUNT VOOR 
MOTORLIEFHEBBERS.

DEELNEMEN?
WIJ STAAN VOOR JE KLAAR!

PROFITEER VAN HET 
LOYALITEITSTARIEF
Minimale standgrootte is 9 m2.

Prijzen per m2, exclusief verplicht deelnamepakket (€ 100). 
Optioneel is uniforme standbouw bij te boeken vanaf € 61 per m2.

Regulier

A-locatie

tot en met
31 MRT 2023

€ 45,50

€ 50

vanaf
1 DEC 2023

€ 58

€ 64

 1 APR t/m
30 NOV 2023

€ 50,50

€ 55,50

Mark Rijkeboer

M. mark.rijkeboer@jaarbeurs.nl
T. +31 (0) 6 1033 5107

Account Manager

Ruben van de Pol

M. ruben.van.de.pol@jaarbeurs.nl
T. +31 (0) 6 1127 2193

Account Manager

MOTORMETERTARIEF

CLUBSTAND: 
EXCLUSIEF VOOR NON-PROFIT

T/m 149 m2

Vanaf 150 m2

tot en met
31 MRT 2023

€ 33
deelnamepakket 
à € 100 gratis*

€ 25 
deelnamepakket 
à € 100 gratis*

vanaf
1 DEC 2023

€ 38

€ 29

 1 APR t/m
30 NOV 2023

€ 33

€ 25

Prijzen per m2, exclusief verplicht deelnamepakket (€ 100). 
Optioneel is uniforme standbouw bij te boeken vanaf € 61 per m2.

* Let op: het deelnamepakket (€ 100) is alleen gratis bij rebooken 
tot en met 31 maart 2023

16 m29 m2

€ 340€ 195

32 m2

€ 625

24 m2

€ 510

Grootte

Prijs

Exclusief verplicht deelnamepakket (€ 100).

Exclusief verplicht deelnamepakket (€ 100). 

MARKTKRAAM (8 M2) € 555

MEDE-EXPOSANT € 100

motorbeursutrecht.nl

KOM IN CONTACT MET
DUIZENDEN MOTORLIEFHEBBERS!

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de prijzen in deze leaflet. 

Nergens in Nederland heb je de kans om in 4 dagen tijd 
jouw merk en producten te promoten bij zo’n 90.000 
geïnteresseerde motorliefhebbers met een grote 
bestedingsbereidheid. Verschillende manieren van deelname 
zijn mogelijk; van een presentatie met een eigen stand tot 
deelname aan een activiteit of sponsoring. Heb je meegedaan 
aan MOTORbeurs Utrecht 2023, dan profiteer je tot en met 31 
maart 2023 van een aantrekkelijk loyaliteitstarief.
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De clubstand is exclusief visuals, deze zijn optioneel te bestellen

http://www.motorbeursutrecht.nl

