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EEN BEURS, VOLLEDIG GEWIJD AAN
URBAN CYCLING
Bike Flanders wil een platform zijn voor Urban Cycling en een veranderende mobiliteit in
Vlaanderen. Een commerciële beurs met daarnaast een sterk uitgewerkt inhoudelijk luik gericht
op het groot publiek en het bedrijfsleven:

Fietsen (stadsfietsen, elektrische fietsen, plooifietsen, kinderfietsen, bakfietsen, deelfietsen,..)
Een indoor piste en een outdoor testparcours
Innovatieve mobiliteit (houten fietsen, e-steppers, onewheels, ...)
Fietsmateriaal (kleding en specifieke bagage, GPS, verlichting,…)
Fietsgadgets en fietsapplicaties
Publieke en privé organisaties, verenigingen en instellingen
Mobiliteitsactoren (overheden, fietsleasing, openbaar vervoer,...)
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VLAANDEREN FIETSLAND
Vlaanderen is al jaren een regio van fietsliefhebbers en het epicentrum van de internationale
wielersport met als uitschieter de Ronde van Vlaanderen. Naast het uitgebreide netwerk van
fietsknooppunten is Vlaanderen nu toonaangevend in zijn aanleg van de fietsostrades. Via
grote infrastructuurinvesteringen, het Pendelfonds, Woensdag Fietsdag en vele initatieven en
projecten, wordt volop ingezet om de Vlaming aan te moedigen de fiets meer in te zetten voor
het dagelijks gebruik en het woon-werkverkeer.
De fiets als efficiënt, gezond en ecologisch alternatief voor het mobiliteitsprobleem is in opmars.
Mede dankzij de innovaties rond elektrische fietsen wordt ook het overbruggen van grotere
afstanden het overwegen waard. Steden en overheden zijn bezig de stadsmobiliteit te herdenken,
waarbij de fiets in al zijn facetten steeds vaker op de voorgrond treedt.
Bike Flanders wil hier actief op inspelen en deze beweging actief stimuleren.
In recente studies van ondermeer de Fietsersbond blijkt dat het gebruik van de fiets voor het woonwerkverkeer sterk gestegen is. Maar ook fietsleasing en een mogelijk mobiliteitsbudget kunnen
het fietsgebruik verder stimuleren en aanmoedigen. Zowel via onze communicatiecampagnes
als in het inhoudelijk luik wordt veel aandacht geboden aan de overstap naar de fiets.

GENT: CENTRALE FIETSSTAD
Net zoals in de meeste Vlaamse steden, hoort de fiets in Gent bij het straatbeeld. Niet alleen de
vele studenten, maar ook steeds meer gezinnen gebruiken fietsen of bakfietsen om dagelijkse
verplaatsingen te doen.
De trend om stadscentra meer en meer autovrij/autoluw te maken versterkt de positie van de
actieve mobiliteit. Gent ligt erg centraal in Vlaanderen en is daarom de ideale plek voor een beurs
rond ‘urban cycling’.
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B2B DEALER’S MEETING
De Beurs Bike-Flanders is een mooie gelegenheid voor zowel producenten
als verkopers om elkaar te ontmoeten. Vrij of op afspraak, in een daarvoor
speciaal voorbehouden VIP ruimte, de « Bike Flanders dealers lounge ».
Een aangenaam ingerichte ruimte om commerciële wisselwerking te
vergemakkelijken.
Op aanvraag van talrijke fabricanten en invoerders, en in samenspraak met
de organisatoren en de sectoriële verenigingen wordt een dinner voorzien
ten aanzien van de gehele professionnele sector. Ook een Networking en
een Productenforum ter kennisgeving van alle nieuwigheden, staan op het
programma.
Al deze business evenementen zijn zeer doelgericht ; het maximaal stimuleren
van de fietssector door het aanmoedigen van commerciële overeenkomsten.
We zien Bike Flanders ook als een uitgelezen kans om nieuwe samenwerking
te creëren met het bedrijfsleven. Zo willen we ons uitgebreid netwerk inzetten
om bedrijven mee te laten nadenken over een innovatief mobiliteitsbeleid.
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CONFERENTIES, TESTEN,
ANIMATIES
De Beurs BIKE FLANDERS zal een belevingsbeurs zijn en biedt een reeks inhoudelijk rijke evenementen
en animaties aan. Via een sterk uitgewerkt inhoudelijk luik wil de fietsbeurs meer zijn dan een
commercieel evenement. De ambitie is om van Bike Flanders een hub te maken rond actieve mobiliteit
en urban cycling. En dit in eerste instantie gericht naar het grote publiek en de bedrijfswereld.

CONFERENTIES
Gedurende de 3 dagen van de Beurs worden ook talrijke voordrachten voorzien. Deze hebben het
voornamelijk over nieuwe producten en oplossingen, die het gebruik van de fiets sterk aanmoedigen.

EEN PRIJS «BIKE FLANDERS»
Via de media en een speciaal voorbehouden tentoonstellingsruimte binnen de beurs, wordt speciale
aandacht gewijd aan technische innovaties en projecten die het gebruik van de fiets vergemakkelijken
en stimuleren. We richten ons hierbij specifief op innovatieve bedrijven, fietsproducenten en startups.

DIVERSE ANIMATIES OP DE ESPLANADE VAN CITADELPARK
Feestelijke evenementen, animaties, hindernissenparcours, vormingen, begeleide fietstochten in en rond
het Centrum van Gent.
Zo programmeren we een aanstekelijk programma waarbij we de reeds bestaande urban fietscommunity
willen betrekken en versterken. Bike Polo, een Cargobike kampioenschap of BMX stuntrijders
bijvoorbeeld, is ook voor het breed publiek erg spectaculair.

EEN GROOT TESTPARCOURS
Een grote ruimte wordt voorzien voor het testen van diverse fietsen: elektrische fietsen, bakfietsen,
stadsfietsen, ... Deze ruimte is vrij toegankelijk voor alle bezoekers.

KINDVRIENDELIJKE ACTIVITEITEN
Talrijke didactische en ook ludieke activiteiten rond het thema van de mobiliteit en duurzame omgeving
zullen worden georganiseerd op het plein en rond het park en het testparcours (indoor en outdoor). Vrij
toegankelijk voor groot en klein.
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CITADELPARK,
DE IDEALE STEDELIJKE
LOCATIE
Het Kuipke en Floraliënpaleis in het groene Citadelpark zijn goed bereikbaar
met het openbaar vervoer en niet ver van het centrum van Gent. En natuurlijk
ook perfect bereikbaar met de fiets. We kiezen daarom resoluut voor deze
locatie en niet voor Flanders Expo die ver buiten de stad ligt. Daarnaast
is er natuurlijk het Kuipke, de historische Velodroom, die vlak naast het
Floraliënpaleis ligt. Het rustige en groene karakter van de omgeving
symboliseert ook zo de fiets als groen, ontspannend en gezond alternatief !
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DOELPUBLIEK
Het GROOT PUBLIEK, verwoede fietsers of niet, kenners of gewone liefhebbers, in
groepsverband of alleen, jong en oud, leden van fietsverenigingen uit heel Vlaanderen.

PROFESSIONALS UIT DE FIETSSECTOR EN FIETSVERDELERS uit nieuwsgierigheid
voor nieuwe producten of diensten of gewoonweg op zoek naar fabricanten,
nieuwe markten en opportuniteiten.

PUBLIEKE OVERHEDEN gemeentelijke, provinciale, regionale of federale administraties
verantwoordelijk voor het inrichten en aanleggen van fietspaden en/of routes.

DESKUNDIGEN OP HET GEBIED VAN MOBILITEIT ondernemers, federaties, ziekenfondsen,
verenigingen.
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PERSCAMPAGNE EN PARTNERS
EEN UITGEBREIDE COMMUNICATIECAMPAGNE
EEN BELANGRIJK DEEL VAN HET BUDGET GAAT NAAR:

Perscampagne (geschreven pers, radio, televisie)
Berichtgeving via internet en sociaal media
Aantrekkelijke affiches in de straten en in trein en bus stations
Verspreiding van informatie via alle leden van de partners (verenigingen en federaties)
Persoonlijke uitnodigingen (Officiële inhuldiging, Prijsuitreiking)
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GECONTACTEERDE PARTNERS
Het succes van een beurs zoals Bike Flanders is vooral gebaseerd op de correcte keuze van
partners. Voor dit project zouden we dan ook graag beroep doen op onderstaande partner.
Dit omwille van hun gevestigde waarde in hun sector en omdat ze een uitstekende dynamiek
kunnen bieden en een buitengewone ondersteuning in termen van communicatie.

INSTITUTIONELE PARTNERS
Federale overheid, Vlaams gewest, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Mobiliteitsbedrijf Stad
Gent, Gentse Stadsontwikkeling, Gentse Milieudienst, Gents Verkeerscentrum, Universiteit Gent,
Fietsberaad, mobiel 21, Visit Gent, Toerisme Oost-Vlaanderen, Fiets-ambassade Gent, Flanders
Bike Valley, Max-mobiel, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Féderprocycle (Vereniging van
fietsverkopers), Ziekenfondsen, UNIZO, NMBS, ECF (European Cyclists’ Federation), Bloso, Touring,
VAB, De Lijn, ...
En natuurlijk: Fietsersbond

MEDIA
AUDIO-VISUELE PERS RADIO/TELEVISIE, OVERIGE PERS
AVS, VRT, Regionale TV, De Persgroep, Roularta, Nieuwsblad, Radio 2
Metro, Promenade ...

PRIVATE PARTNERS
Banken, Verzekeringen, producenten, ...
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DE ORGANISATOREN
INITIATIVES & DÉVELOPPEMENTS
is een vennootschap van twee partners met gelijkaardige vakkennis.
IJV-IFAS, INTERNATIONALE JAARBEURS VAN VLAANDEREN (VZW)

is een private vereniging zonder winstoogmerk, gespecialiseerd sinds meer dan 70 jaar
in het organiseren van beurzen zoals: de Jaarbeurs Gent, Estetika in Brussel,
Contacta in Nederland en de innovatiebeurs.
H & D - E, HABITAT & DÉVELOPPEMENT - EXPERTISES

is een private vennootschap, gespecialiseerd in het oprichten en ontwikkelen van
verscheidene beurzen volledig gericht op duurzaamheid: Bois & Habitat, Design Bois,
Energie & Habitat en Energy to Build.

PRO VELO VZW
is een vereniging, gericht op het promoten van het dagelijks gebruik van de fiets en dit al
25 jaar.
Zij worden sinds jaren erkend voor hun professionalisme op het gebied van vormingen
en het organiseren van campagnes voor het groot publiek. Ze stellen zich ten dienste
van alle fietsers, groot en klein, en zorgen voor het verspreiden van heel wat informatie
(via publicaties, studiedagen, colloquia, conferenties) en dit, zowel naar professionelen
toe, als naar particulieren, scholen, ondernemingen,…
Deze vereniging is actief in Brussel, Vlaanderen en Wallonië en beschikt over een
databank van niet minder dan 18000 contacten.
3 organisatoren, die hun jarenlange ervaring op tafel leggen en na het succes van BIKE
BRUSSELS in September 2017, hun krachten bundelen voor het oprichten van de Beurs
BIKE FLANDERS, een beurs volledig gericht op de beleving van actieve mobiliteit.
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CONTACT
ALGEMENE ORGANISATIE
Initiatives & Développements / IJV - IFAS (VZW)
Jan De Geest

Lieve Roegiers

General Manager

Sales Manager

jan@ijv-ifas.be

lieve@bike-expo.be

Tel: +32 (0)9 241 55 00

Tel: +32 (0)9 241 55 00

Mobiel: +32 (0)478 99 96 03

Mobiel: +32 (0)473 58 24 64

Familie Van Rysselberghedreef 2 bus 6

Familie Van Rysselberghedreef 2 bus 6

9000 Gent

9000 Gent

ORGANISATIE INHOUDELIJK PROGRAMMA EN
EVENTS
Pro Velo VZW
Remco Ruiter
Managing Director
r.ruiter@provelo.org
Tel: +32 (0) 2 517 17 61
Londenstraat, 15
1050 Brussel

