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NIEUW | ZONE ELEKTRISCH RIJDEN

Laat bezoekers ontdekken hoe zij het beste kunnen omgaan met 
elektrische auto’s

Op de beurs kunnen bezoekers zich oriënteren op de juiste 
werkplaatsinrichting (en deze eventueel aanschaffen)

Bezoekers geven aan dat 37% van beursbezoek wordt besteed aan 
kennis vergaren! Interessegebieden zijn grotendeels:
• Elektrische voertuigen
• Waterstof

Maar liefst 81% van de ondervraagden gaf aan dat zij geïnteresseerd zijn in 
exposanten voor elektrische voertuigen
• 29% geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn in elektrische voertuigen
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NIEUW | ZONE AUTONOOM RIJDEN

Zorg ervoor dat bezoekers alles in hun garage hebben om 
met autonome onderdelen (ADAS systemen) om te gaan. 

Bezoekers geven aan meer te willen weten over:
• de complexheid van autonoom bestuurde voertuigen
• de technische eigenschappen van autonoom rijden
• connected driving 
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NIEUW | NIEUWE TECHNIEKEN
Dit jaar focus op 3D printen

Laat auto professionals voor de eerste keer kennismaken met 3D 
Printen 

Introductieprijs voor nieuwe technieken

Startups stimuleren om deel te nemen

Veel bezoekers geven aan meer te willen weten over nieuwe 
ontwikkelingen en technieken 

Van de ondervraagden gaf 71% aan dat zij geïnteresseerd zijn in 3D 
geprinte auto onderdelen, waarvan 21% zeer geïnteresseerd is!
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DEMOROUTE 2020

Herken standhouders die live demonstraties geven van hun nieuwste producten en diensten

Informele manier om kennis te delen met potentiële klanten

Doel: zoveel mogelijk exposanten die meedoen aan de route 
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NIEUW | VIP LOUNGE

Drukke beurs is goed, maar…

Alleen toegang voor standhouders met gasten

Sponsor mogelijkheid!
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BINNENKORT | STUDENTENMIDDAG EN AWARDS

Verschillende awards
• Voor studenten
• Voor bezoekers
• Voor exposanten

Studentenmiddag direct na opening op dinsdag 11 februari
• Kans om naamsbekendheid te creëren bij toekomstige werknemers

Binnenkort meer informatie
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LAATSTE VERSIE PLATTEGROND 2020
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