23, 24 en 25 augustus 2019
Hotond Sporthotel - Kluisbergen
Dé strafste mountainbike van Vlaanderen!
MOUNTAINBIKE
VAN VLAANDEREN
3 dagen • 217 km • 3000 hm

• Uniek parcours doorheen de Vlaamse Ardennen
• Alleen, of in estafette met een ploegmaat
• Tegen de klok

23-25
augustus

EKOPAK
BUSINESS TROPHY

Sport versterkt uw team & netwerk!
• 35 km met 3 ‘chronospecials’
• Teambuilding met 4 bikers
• Netwerken tijdens unieke après & in uniek kader

23
augustus

MOUNTAINBIKE VAN
VLAANDEREN VTT
Genieten op eigen ritme!

• Uitdagende veldoertocht
doorheen de Vlaamse Ardennen
• Keuze tussen 3 afstanden: circa 30, 42 en 57 km

24
augustus

SUMMERBIKE
EXPO & DEMO DAG

Probeer je fiets van morgen!
• Test topbikes in een veelzijdig parcours
in de Hotond Arena
• Verschillende topproducenten aanwezig

24
augustus

E-BIKE WEDSTRIJD
Primeur in Vlaanderen!

• Op het voormalige Hotond-motocrossparcours
• Met diverse vedetten
• -25km/u en +25km/u categorieën

24
augustus

FLANDERS
MTB KIDS SERIES

Waar het allemaal begint!

25

• Voor jongeren vanaf 7 jaar tot 18 jaar
• Uniek kidsparcours in de Hotond Arena
• Gratis deelname voor de rennertjes

augustus

www.mountainbikevanvlaanderen.be

De Mountainbike van Vlaanderen, hét driedaagse evenement van Vlaanderen
voor iedereen wie een hart heeft voor de mountainbikesport, verhuist voor zijn
derde editie naar het Hotond Sporthotel in het hart van de Vlaamse Ardennen.
Onderdeel van het uitgebreide programma is de
- een unieke mogelijkheid om in contact te komen
met uw potentiële mountainbikeklanten en uw nieuwste mountainbikes te laten
testen!
- In de befaamde put van de Hotond Arena - bekend van de GP Mario De
Clercq in het veldrijden! - werken wij een uitdagend lokaal parcours uit, voorbehouden en doorlopend beschikbaar voor testen. Steile klimmetjes, korte bochten en hobbelige afdalingen zorgen voor een gedegen testervaring.
- Palend aan het voorbehouden testparcours krijgt u een aantrekkelijke
standplaats in onze expo. Wij voorzien een verharde ondergrond voor uw tent
van max. 9 x 3 m (basistarief) waarin u uw testfietsen en expomateriaal kan opstellen.
- De Summerbike Expo & Demo Dag maakt deel uit van de
Mountainbike van Vlaanderen. Op zaterdag 24 augustus organiseren we ook de
tweede etappe van onze driedaagse wedstrijd en onze recreatieve toertocht. Een
ruim mountainbikepubliek van minstens 1000 tot 1500 man gegarandeerd!
- Op zaterdagavond 24 augustus organiseren we in samenwerking met
de FMB-BMB de eerste voorbehouden e-bike wedstrijd van Vlaanderen, en dat
op het lokale parcours in de Hotond Arena. Een unieke kans om uw potentiële
e-bikeklanten uit te nodigen en deel te laten nemen.
- Bereik op 1 dag een ruim publiek, met een beperkte kost. Uw
standplaats reserveren kost 300 euro, plus een no-show fee van 200 euro die u na
afloop krijgt terugbetaald. Snack- en drankbonnen voor 2 personen en opname
van uw logo in onze communicatie en website zijn inbegrepen.

www.mountainbikevanvlaanderen.be

ZATERDAG 24 AUGUSTUS - 10u TOT 17u
HOTOND ARENA - KLUISBERGEN

Contacteer ons: peter@mountainbikevanvlaanderen.be
+32 (0)475 54 30 90
Wie eerst reserveert, krijgt de beste plek!
Deadline:

31 juli 2019

Prijskaartje:

300 euro excl. btw

+ 200 euro no-show-fee (wordt bij aanwezigheid terugbetaald)

U krijgt:
		
		
		

Ruimte voor uw tent(jes) van max. 9 x 3 m (basisprijs).
op een verharde ondergrond palend aan het voorbehouden 		
testparcours in de Hotond Arena.
Parkeerplaats bestelwagen vlakbij de expo.
Elektriciteitsaansluiting (1 x 230V).
Snack- en drankbonnen voor 2 personen.
Bikewash in de buurt van de stand.
Vermelding van uw logo in alle communicatie en website 		
Mountainbike van Vlaanderen.

