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Nieuwe kansen
De interesse in fietsen en wandelen 
is sinds de coronacrisis alleen maar 
toegenomen. Meer dan ooit zien 
consumenten de voordelen van 
deze veilige, gezonde en duurzame 
activiteiten in. Zij zullen ook in 2021 
hoe dan ook weer op pad gaan, en 
daar spelen we graag op in. 

Online Experience 

Met de Fiets en Wandelbeurs 
Online Experience ontmoet u de 
Nederlandse en Vlaamse fietser en 
wandelaar tijdens een tweedaags 
online event. Coronacrisis of 
niet, het kan altijd doorgaan! Wij 
nodigen u graag uit voor deelname 
op 23 en 24 april 2021.
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Succesvolle formule
Voor de Online Experience is de 
succesvolle formule van de Fiets 
en Wandelbeurs vertaald naar 
‘digitaal’. Ook online is er nog steeds 
sprake van een plattegrond en van 
stands, van informatiemarkten 
met vrijwilligers en van lezingen 
en workshops. Zo blijft het event 
ook in digitale vorm een mix van 
informatie en beleving.

W www.hicle-events.com
E  sales@hicle-events.com
T  +31 (0)20 2805544

https://www.fietsenwandelbeurs.nl/index.php/nl/
https://www.hicle-events.com/index.php/nl/home/fwbo-nl/fwbonline-featured-nl
mailto:sales%40hicle-events.com?subject=online%20experience


FIETS- EN WANDEL
CAFEINFORMANTENWORKSHOPS

LEZINGENSTANDBEURSVLOER

Voordelen van deelname
• Efficiënt géén reistijd en -kosten 
• Interactief realtime 

communiceren
• Voordelig 2 beurzen, 1 deelname 
• Meetbaar aantoonbare ROI  
• Zekerheid gaat gegarandeerd 

door
• Bereik verbreding doelgroep  

Mogelijkheden
Bezoekers kunnen op vrijdag 23 en 
zaterdag 24 april inloggen op het 
eventplatform. U staat paraat om 
vragen te beantwoorden of met hen 
te chatten. En net als op een fysieke 
beurs, heeft u de mogelijkheid leads 
te verzamelen en uw brochures 
en bedrijfsfilmpjes te presenteren. 
Buiten uw stand kunt een lezing of 
workshop geven, een tafel sponsoren 
in het Fiets- en wandelcafé, 
aansluiten bij een themaroute, en 
nog veel meer!      

Informatie delen

Ervaringen uitwisselen
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Basispakket
545 euro



















Virtuele stand 

Video-chatfunctie

Advertentie op Hicleholidays.com

Analyse standbezoekers

Social media posts

Item in consumentennieuwsbrief

Lezing of workshop vol=vol

Gesponsorde tafel 
in Fiets- en wandelcafé

Exposure op bezoekerssite

Premiumpakket
1070 euro



















Deluxepakket
2495 euro



















Welk pakket past bij u? 

Verzeker uw deelname met het 
basispakket, blink uit met het 
premium- of deluxepakket, of haal 
het maximale uit uw promotie door 
het event te sponsoren.

Bij de inschrijving kunt u naast deze 
pakketten een keuze maken uit het 
à-la-cartemenu.

Voor meer informatie of 
inschrijven www.hicle-events.com.  
Benieuwd naar de sponsor-
mogelijkheden? Neem dan contact 
met ons op: sales@hicle-events.com 
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