Dé beurs voor klim- en bergsporters
The fair for climbers and mountaineers

zaterdag 2 februari – zondag 3 februari 2019 Flanders Expo / Gent
Saturday February 2nd - Sunday February 3rd 2019 Flanders Expo / Ghent

www.mountexpo.com
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klim- en bergsportbeurs
Mount Expo,
dé beurs voor klim- en bergsporters
Mount Expo is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die aan bergsport
doet: van bergwandelen tot sportklimmen en alpiene tochten.
Op Mount Expo zijn bezoekers op zoek naar:
• Nieuwe producten, materiaal en kledij
• Een inspirerende lezing of praktische workshop
• Informatie over opleidingen
• Een nieuwe reisbestemming

Ontmoet 15,000 outdoor liefhebbers in één weekend!
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www.mountexpo.com

Mount Expo,
The fair for climbers and mountaineers
Mount Expo is the yearly meeting place for
everyone interested in mountaineering:
from hiking, to sport climbing and alpine climbing.
At Mount Expo visitors are looking for:
• New products, materials and clothing
• An inspiring lecture or practical workshop
• Information about different trainings
• New travel destinations

Meet 15,000 outdoor lovers
in one weekend!
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Hicle Outdoor, het totaalevenement voor outdoorliefhebbers
Voor het tweede jaar op rij was Hicle Outdoor een succes. Bezoekers waarderen
het informele karakter van het evenement en vinden de combinatie van de drie
beurzen een echte meerwaarde. Daarom werken we ook in 2019 verder aan dit
concept.
Hicle Outdoor in Flanders Expo fungeert als de paraplu waaronder plaatsvindt:
• Mount Expo
• Fiets en Wandelbeurs
• E-bike Challenge
Bezoekers krijgen met een ticket voor één van de beurzen gratis toegang tot de
andere twee.
Uw voordeel:
• meer bezoekers
• nieuwe doelgroepen bij uw stand
• oprecht geïnteresseerde bezoekers
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For the second time, ‘Hicle Outdoor’ proved to be a resounding success.
Visitors appreciate the informal atmosphere and value the combination of three events.
In 2019 we will continue to build and grow this concept.
Hicle Outdoor consists of the following three events:
•
•
•

www.mountexpo.com

Hicle Outdoor, the event for outdoors lovers

Mount Expo
Fiets en Wandelbeurs
E-bike Challenge

A ticket for one of the events provides free access to the other two events.
Benefits for you:
•
•
•

more visitors
new target groups at your stand
genuinely interested visitors
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Bezoekersprofiel
Mount Expo begon in 2015 als een beurs voor de leden van de
Klim- en Bergsportfederatie.
Kenmerken:
• hoger opgeleid
• 50% is tussen de 20 en de 45 jaar oud
• meer dan de helft is al 5 jaar of langer lid
• 71% doet aan sportklimmen, 67% aan bergwandelen
Intussen is Mount Expo uitgegroeid tot een beurs voor jong en oud, met meer
of minder ervaring in de bergen. Niet alleen KBF-leden, ook niet-leden vinden
hun weg naar Mount Expo. Bezoekers komen naar Mount Expo om het nieuwste
materiaal te bekijken, om een outdooruitrusting aan te schaffen, of zijn op zoek
naar een bergvakantie die helemaal bij hen past.
Ook de bezoekers van de Fiets en Wandelbeurs komen naar Mount Expo. De
Fiets en Wandelbeursbezoekers worden al jaren omschreven als zeer kwalitatieve bezoekers die oprecht geïnteresseerd zijn in het aanbod en doelgericht op
zoek zijn naar informatie. Mount Expo is het perfecte verlengstuk voor de meer
avontuurlijke Fiets en Wandelbeursbezoeker.
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Mount Expo began in 2015 as a fair for members of the Flemish
‘Klim- en Bergsportfederatie’ (KBF).
Characteristics:
• higher educated
• 50% is between 20 and 45 years old
• more than half have had a membership for 5 years or longer
• 71% is active in sport climbing, 67% in mountain trekking

www.mountexpo.com

Visitors’ profile

By now, Mount Expo has grown to be a fair for visitors of all ages and
different levels of experience. Not only members, non-members too
find their way to Mount Expo. Visitors attend Mount Expo to check
out the latest technical equipment, purchase an outdoor outfit, or to
find inspiration for their next holiday in the mountains.
Visitors of the ‘Fiets en Wandelbeurs’ attend Mount Expo too.
Traditionally described as high quality visitors, that are well-informed, genuinely interested, and on the look-out for specific information. Mount Expo is the perfect addition for those ‘Fiets en Wandelbeurs’ visitors that are looking for some more adventure.
7

Hicle Outdoor 2019

Prijzen / Prices
in euro excl. btw / in euro excl. VAT
							
vloeroppervlak / surface area (m2)							41,00
uniforme standbouw / standard stand construction (per m2) 		77,00
compleet ingerichte stand 9 m2 / completely fitted stand 9 m²		 1.660,00
verzamelpaviljoen / collective pavilion 						445,00
toeslag eilandstand > 60 m2 / surcharge island stand > 60 m² 		
60 – oppervlakte x 1,6%
toeslag kopstand > 30 m2 / surcharge island stand > 30 m² 		
30 – oppervlakte x 1,6%
2
toeslag hoekstand > 9 m / surcharge corner stand > 9m²			250,00
toeslag standbouw stands 2 m diep /
surcharge standbuilding stands 2 m deep						22,50 per m2
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Een eigen stand, uniforme standbouw, een compleet ingerichte
stand of een ‘stand op maat’. Aan u de keuze. Wij houden bij
het samenstellen van de plattegrond zo veel mogelijk rekening
met uw wensen. Voor kleinere bedrijven en organisaties zijn
er zeer betaalbare plekken in ‘Verzamelpaviljoens’. Kijk voor
alle details over standbouw, prijzen, opbouw en demontage op
www.mountexpo.com

www.mountexpo.com

Deelname afgestemd op uw wensen

Tailor made participation
Your own stand, standard stand construction, a fully fitted out
stand or a ‘custom built’ stand to your own specifications. The
choice is yours. We take your wishes into account as far as possible in putting together the floor plan for the exhibition. For
smaller companies and organisations there are highly affordable places in ‘Collective pavilions’. For all of the details on stand
construction, prices, building and taking down of stands please
see www.mountexpo.com
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Kerncijfers Hicle Outdoor / Key figures Hicle Outdoor

bezoekers / visitors 						15,000
exposanten / exhibitors 						430
beursoppervlak / surface area fair 				22,000 m2
lezingen-workshops / lectures-workshops			80
evaluatie bezoekers / evaluation visitors			8,2
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De Klim- en Bergsportfederatie is dé expert in
Vlaanderen, erkend en ondersteund door Sport
Vlaanderen. De KBF is actief in 6 disciplines: bergwandelen, alpinisme, sport- en rotsklimmen, canyoning en winterbergsport. Zowel voor de recreatieve, competitie- en topsporter.

About ‘Klim- en Bergsportfederatie’

The ‘Klim- en Bergsportfederatie’ is a sports federation, licensed and supported by the Flemish government. It is considered as thé expert in hiking,
sport climbing, rock climbing, alpine climbing,
canyoning and winter mountaineering.

In totaal telt de KBF 29 regionale clubs met meer
dan 11.500 leden. De KBF ondersteunt en begeleidt deze clubs door onder meer een uitgebreide
verzekering aan te bieden, allerlei opleidingen en
bijscholingen te organiseren, kliminfrastructuur te
faciliteren,… Passie, respect en veiligheid staan
hierbij steeds centraal.

There are 29 regional clubs affiliated with the KBF
with a total amount of more than 11.500 members.
The KBF supports and helps these sport clubs by
offering an all risks insurance, organising different
levels of trainings, facilitating climbing infrastructure, and much more. Our core values are passion for
climbing and mountaineering, safety and respect
for the environment.

www.kbfvzw.be

www.kbfvzw.be

www.mountexpo.com

Klim- en Bergsportfederatie
Klimmen. Bergen. Fun.
We delen jouw passie.
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Mount Expo wordt georganiseerd door:

Mount Expo is organised by:

Organisatie en exposantenwerving /

Organisation and exhibitor recruitment
Hicle Events
Weesperstraat 118-Q,
NL-1112 AP Diemen
Tel: +31 (0)20 280 5544 / +32 494 50 29 20
e-mail: info@mountexpo.com
www.mountexpo.com
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Bezoekerswebsite: www.mountexpo.be
Exposantenwebsite: www.mountexpo.com

Programma

Program

Klim- en Bergsportfederatie vzw
Statiestraat 64,
Zwijndrecht België
Tel: +32 (0)3 830 75 00
e-mail: isabeau.vogeleer@kbfvzw.be
www.kbfvzw.be
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‘Mount Expo’ is een geregistreerde merknaam van Klim- en Bergsportfederatie vzw

‘Mount Expo’ is a registered trademark of Klim- en Bergsportfederatie vzw
fotografie / photography: Fiets- en wandelbeurs / Michaël Timmermans
vormgeving / lay-out: Reginald Roels

