
E-bike Xperience
Meer dan ooit staan e-bikes en 
speedpedelecs in de schijnwerpers. 
De verkopen gingen in de afgelopen 
maanden door het dak heen. En nog 
steeds zijn veel Nederlanders op zoek 
naar een geschikte elektrische fiets. E-bike 
Xperience biedt hen op 7 en 8 mei 2021 
weer de gelegenheid deze te testen op 
grote indoor fietsparcoursen. 

vrij 7 mei & 

zat 8 mei 2021

Jaarbeurs 
Utrecht

HÉT E-BIKE-TESTEVENT  
VAN NEDERLAND

Covid-19
Safety first is voor de 2021-editie het 
motto. We nemen allerlei maatregelen om 
de veiligheid van exposanten, bezoekers, 
vrijwilligers en het organisatieteam 
te waarborgen. Kijk voor de huidige 
protocollen voor exposanten op  
hicle-events.com/nl-ebx. 

Het concept
Het grote indoor fietsparcours van circa 
2 kilometer is het kloppend hart van 
E-bike Xperience. Uw stand grenst direct 
aan dit parcours. Zo kunt u in de stand 
informatie geven en bezoekers meteen 
daarna een testrit laten maken. Voor de 
speedpedelecs is een aparte ‘fast lane’ 
gemaakt. Daar zijn snelheden tot 45 km/u 
op een veilige manier mogelijk. 

Het event
E-bikes en speedpedelecs met elkaar 
vergelijken en testen, dáár draait het 
om bij E-bike Xperience. Sinds 2016 is de 
Xperience het enige grootschalige e-bike-
testevent in ‘fietsland Nederland’. Tijdens 
de 2020-editie kon de consument e-bikes 
van maar liefst 70 merken uitproberen 
in de hallen van Jaarbeurs Utrecht. 
Tienduizenden testritten zijn er verreden. 
Het maakt deze ‘Xperience’ tot een unieke 
beleving voor consument en exposant. 

De samenwerking met de Fiets en 
Wandelbeurs zorgt daarnaast voor nóg 
meer potentiële kopers aan uw stand. 
E-bike Xperience en Fiets en Wandelbeurs 
zijn events die elkaar al jaren aanvullen én 
versterken. 

De beurs op!

voor meer informatie of inschrijven 
sales@hicle-events.com of (020) 368 15 47

http://ebikexperience.nl
http://hicle-events.com/nl-ebx
mailto:sales%40hicle-events.com?subject=e-bike%20xperience


*  Dit is inclusief de overloop van bezoekers Fiets en Wandelbeurs 
en Bike MOTION Benelux. 

De beurs

19.471  bezoekers*

70+  merken

3H36  gemiddelde bezoekduur

Kansrijke markt
De verkoop van e-bikes en speedpedelecs 
is booming. Inmiddels zijn in Nederland 4 
op de 10 nieuw verkochte fietsen voorzien 
van elektrische ondersteuning. In 2019 
stak deze categorie qua omzetwaarde 
torenhoog boven andere fietscategorieën 
uit als bijvoorbeeld stads-, toer- en 
racefietsen. De coronacrisis gaf in 
2020 de e-bikeverkoop nog een extra 
boost; de modellen waren niet aan te 
slepen. Afgezien van het gebruik voor 
recreatie, zijn e-bikes duurzame en veilige 
alternatieven voor het openbaar vervoer. 
Bovendien passen ze bij een gezondere 
levensstijl. Het einde van die stijgende 
populariteit is nog lang niet in zicht; 
de elektrische fiets weet steeds meer 
doelgroepen te bekoren.  

De doelgroep 
De bezoeker van E-bike Xperience 
bevindt zich in de oriënterende fase van 
het aankoopproces. Het besluit óm een 
elektrische fiets te kopen, is al genomen, 
het gaat er alleen nog om welk model het 
beste bij de aankomende e-bikebezitter 
past. De gemiddelde bezoeker is 50-plus 
en beschikt over voldoende financiële 
middelen om een kwalitatief verantwoorde 
aankoop te doen. In toenemende mate 
komen ook jongere doelgroepen in 
beeld, zoals forensen, jonge ouders en 
schoolkinderen. De e-bikebezitter verjongt 
en steeds vaker wordt de elektrische fiets 
ook gebruikt voor woon-werkverkeer. 

Facts & FiguresTimes are changing

Voornaamste bezoekreden

1  testen van e-bikes

2  oriëntatie op aanschaf e-bike

3 informatie inwinnen

Testparcours

2 km lengte van het testparcours

7,8
Totaaloordeel 

bezoek



Deelname 5 redenen voor deelname
Voornaamste prijzen* 
Vloeroppervlak: € 103,00 per m2 
Stand met demofietsen aan parcours: vanaf 15 m2

Stand zonder demofietsen nabij het parcours: vanaf 9 m2

Deelnamepakket: € 125,00
Optioneel: uniforme standbouw: € 61,00 per m2**

Standruimte aan parcours
Deelname is mogelijk met uw eigen stand. 
Een pop-uptent met tapijt en verlichting 
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. 

Standruimte nabij het parcours
Deelname is mogelijk met uw eigen 
stand of een uniforme stand. Uniforme 
standbouw is drie meter diep en bestaat 
uit tapijt, systeembouwwanden, frieslijst 
met naamsvermelding, berging van 
1 m2,  dagelijkse schoonmaak en een 
elektriciteitsaansluiting van 3 kW. Wilt u 
een grotere stand? Dan kan dat per 3 m2.

De prijs voor uniforme standbouw is 
€ 61,00 per m2. Dit tarief is exclusief 
vloeroppervlak (€ 103,00 per m2). 

Wij organiseren ook E-bike Challenge, hét e-bike-
testevent van België. Op 1 en 2 mei 2021 vindt dit 
evenement plaats in Flanders Expo in Gent, gelijktijdig met 
de Fiets en Wandelbeurs en Mount Expo.  
Interesse? Kijk op www.hicle-events.com/nl-ebc  
of mail ons via sales@hicle-events.com.

voor meer informatie of inschrijven 
hicle-events.com/nl-ebx  of  (020) 368 15 47

*  alle prijzen zijn excl. btw
** inclusief wanden, verlichting, elektra, frieslijst, schoonmaak, 

tapijt en berging 1 m2, exclusief vloeroppervlak

de juiste locatie
Jaarbeurs Utrecht is de meest centraal 
gelegen A-locatie voor events in Nederland  

de juiste setting
alles is gericht op het vergelijken en testen 
van e-bikes op indoor parcoursen

de juiste combinatie
meer potentiële e-bike-kopers aan uw 
stand door de samenwerking met Fiets en 
Wandelbeurs

het juiste moment
periode kort voor de start van het fiets-
seizoen waarin men een aankoopbesluit 
neemt

de juiste doelgroep
bereik een groot aantal consumenten dat 
op zoek is naar een e-bike of speedpedelec1
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