
een initiatief van

hét e-bike-testevent in België

zaterdag 1 mei & 

zondag 2 mei 2021

Flanders Expo, Gent

www.hicle-events.com/nl-ebc
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Op 1 en 2 mei 2021 vindt de vijfde editie 

plaats van het enige grootschalige test-

event van België, gelijktijdig met de Fiets 

en Wandelbeurs en Mount Expo. Locatie 

is wederom Flanders Expo in Gent. Drie 

events die thematisch goed op elkaar 

aansluiten en zorgen voor een levendige 

uitwisseling van bezoekers. 

Het concept
E-bikes vergelijken en testen: dáár draait 

het om op E-bike Challenge. En potentiële 

e-bikekopers krijgen daarvoor in Flanders 

Expo volop de ruimte! Naast het grote 

parcours voor reguliere e-bikes dat is 

voorzien van diverse testelementen, 

bouwen we een parcours speciaal voor high 

speed e-bikes. Uw stand grenst aan een 

van deze parcoursen. Zo kan de bezoeker 

informatie krijgen over een model en direct 

daarna een testrit maken. Afgelopen editie 

leverde dat ongeveer 14.000 ritten op. 

Meer dan ooit staan elektrische fietsen en speedpedelecs in de 
schijnwerpers. En nog steeds zijn veel Vlamingen op zoek naar 
een fiets met elektrische ondersteuning. E-bike Challenge biedt 
hen de ideale gelegenheid meerdere e-bikemodellen aan de 
tand te voelen op grote indoor testparcoursen.

Het event

Safety first is voor de 

2021-editie het motto. We nemen 

aller lei maatregelen om de veilig heid 

van exposanten, bezoekers, vrijwilligers 

en het organisatie team te waarborgen. 

Kijk voor de huidige protocollen voor 

 exposanten op hicle-events.com/nl-ebc. 



Facts 2020

16.605  
bezoekers

36
merken

79%
is 50 jaar
of ouder 

65%
is hoogopgeleid 

3 
parcoursen

e-bikes, speed pedelecs, e-MTB’s

1,1 km
totale lengte 

testparcoursen

13.997 
testritten

8,0 
waardering 

testparcoursen

76%
aankoopintentie 

binnen een jaar

66% 
heeft nog 

geen e-bike  

8,3 
algemene 

waardering  

reden voor
aanschaf 

69%
recreatief

48%
woon-werk

28%
functioneel

62% 
beslist over aankoop 

op het event 

€ 3.201,-
gemiddelde

 aankoopwaarde  

In 2019 was maar liefst 1 op de 2 nieuw 

verkochte fietsen voorzien van elektrische 

ondersteuning. En nog steeds is het  

potentieel van de Belgische markt groot.  

De e-bikebezitter verjongt; de meeste  

e-bikekopers (42%) zijn nu tussen de 40  

en 50 jaar. Een teken dat e-bikes en speed-

pedelecs in toenemende mate worden 

ingezet voor woon-werkverkeer. Dat kan 

niet los worden gezien van het ingevoerde 

mobiliteitsbudget en de fietsvergoeding, die 

voor de forens fiscale voordelen opleveren. 

En de verwachting is dat de ‘verjonging’ 

zich verder doorzet. Steeds meer twintigers 

en dertigers verkiezen een e-bike of speed-

pedelec boven openbaar vervoer, auto of 

‘gewone’ fiets. 

Bezoekersprofiel
E-bike Challenge heeft een heldere focus 

op de consument die zich oriënteert op 

de aanschaf van een elektrische fiets. Alles 

draait om het vergelijken en testen van 

e-bikes; alleen zo kan de consument tot 

een weloverwogen keuze komen voor een 

bepaald merk en model. Afgelopen editie 

maakte maar liefst 62% die keuze al óp het 

event. Met een gemiddelde aankoopwaarde 

van 3.201 euro is het koopkrachtige publiek 

van de 'Challenge' bereid een aanzienlijk 

bedrag te besteden voor een kwalitatief 

goede e-bike. 

Kansrijke markt



Basis
Vloeroppervlak: € 83,00 per m²

Stand met demofietsen aan parcours: vanaf 15 m²

Stand zonder demofietsen nabij het parcours: vanaf 9 m2

de juiste doelgroep

bereik een groot aantal consumenten dat op zoek is naar een 

e-bike of  speed pedelec 

het juiste moment

periode kort voor de start van het fietsseizoen waarin men een 

aankoopbesluit doet

de juiste combinatie

meer potentiële e-bike-kopers aan uw stand door de 

samenwerking met Fiets en Wandelbeurs en Mount Expo

de juiste setting

alles is gericht op het vergelijken en testen van e-bikes op 

sfeervolle parcoursen

de juiste locatie

Flanders Expo Gent is een centraal gelegen A-locatie in Vlaanderen 

Deelname en standbouw

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

Standruimte nabij het parcours 
Deelname is mogelijk met uw eigen 

stand of een standaard stand. Standaard 

standbouw is drie meter diep en bestaat uit 

tapijt, systeembouwwanden (wit of zwart), 

frieslijst met naamsvermelding en een 

elektriciteitsaansluiting van 3 kW. Wilt u een 

grotere stand? Dan kan dat per 3 m².

De prijs voor een standaard stand van 9 m² 

is € 1.260,00.

De prijs per extra 3 m² is € 335,00.

Standruimte aan parcours 
Deelname is mogelijk met uw eigen stand. 

Een pop-uptent met tapijt voldoet als 

standbouw. 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. 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. 
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Wij organiseren ook E-bike 

 Xperience, hét e-bike-test event 

van Nederland. Op 7 en 8 mei 2021 

vindt dit evenement plaats in Jaar-

beurs Utrecht, gelijktijdig met de Fiets en 

 Wandelbeurs. Interesse?  

Kijk op www.hicle-events.com/nl-ebx of 

mail ons via sales@hicle-events.com. 


