23 JAAR FIETSPARADIJS. 100% LIMBURGSE UITVINDING. 2000KM FIETSPADEN. 416
KNOOPPUNTEN. 44 GEMEENTEN. UNIEKE LANDSCHAPPEN. AUTHENTIEK ERFGOED.
WERELDWIJD GEKOPIEERD. NERGENS GEEVENAARD. JAARLIJKS MEER DAN 2 MILJOEN
FIETSERS. OP ZOEK NAAR DE ULTIEME FIETSBELEVING. MET EEN BLIK OP DE TOEKOMST.

Need more
information?

E

CF of de European Cyclists’ Federation heeft de Belgische provincie
Limburg als locatie gekozen voor de organisatie van hun 4de
internationaal fietscongres. Deze conferentie wordt om de 2 jaar
georganiseerd. Vorige edities gingen door in Nantes (2012), Basel (2014) en
Wenen (2016). We vinden het heel belangrijk om als dé Vlaamse
fietsprovincie host te kunnen zijn van dit fietscongres. Dit is een unieke kans
en die hebben we met beide handen gegrepen.

www.euroveloconference2018.com

You want to ride fast? Ride alone.
You want to ride far? Ride together.
bedrijven. Maar ook met IMOB, de

EXPERIENCE
THE UNIQUE

Cycling
is big
in Limburg
Het thema ‘Experience the

‘Experience the unique’ zorgt voor een unieke

unique’ focust op beleving in het fietstoerisme.

kans om dit project, andere Limburgse partners en

Voor Toerisme Limburg is en blijft fietstoerisme

nog veel meer goede voorbeelden uit binnen- en

de ‘core business’. 23 jaar geleden werd het

buitenland in de kijker te plaatsen.

knooppuntfietsen in Limburg uitgevonden,

onderzoeksinstelling van de UHasselt rond
mobiliteit, verzamelen we heel wat kennis met
internationale relevantie. Kennis die klaar ligt om
verrijkt en uitgewisseld te worden.

WHO?
De Eurovelo & Cycle Tourisme Conference
verwacht een 200-tal deelnemers uit uiteen-

WHY?

vandaag investeren we - met innovatieve

lopende sectoren en verschillende landen, telkens

projecten zoals Fietsen door het Water - in een

The best roads are the ones you haven’t

met een link naar fietstoerisme. Deze unieke mix

extra belevingslaag bovenop het bestaande fiets-

ridden before

van mensen, nationaliteiten, beroepsachtergrond

routenetwerk om koploper te blijven. De organisatie van een internationale fietsconferentie met
focus op uitzonderlijke fietsbeleving past

en ervaring is een groot deel van het succes van
Doelstelling is informatie en ideeën uit te wisselen,

dit congres.

in dialoog te gaan met fietstoerismeprofessionals

ons DNA. Afzakken naar Vlaanderen is voor velen

perfect binnen de ingeslagen weg

vanuit alle uithoeken van Europa. Maar verder

een bedevaart naar het wielermekka bij uitstek.

• Fietsprofessionals & -experten uit heel Europa

van Fietsparadijs Limburg.

ook een uitgelezen kans om de regio en lokale

Dit biedt de kans aan fietsgerelateerde bedrijven

• Publiek: toerisme-instanties & -regio’s

producten in de schijnwerpers te plaatsen. En zo

om gasten op de heilige grond te laten kennis-

• Privé: hotels, vervoersmaatschappijen, tour

samen bouwen aan een internationale uitstraling

maken met de meest innovatieve producten.

Experience the unique

als fietsprovincie.
in Bokrijk wekte sinds de

It’s our religion

opening in 2016 heel wat
buitenlandse aandacht.
Het conferentiethema

• NGO’s, gebruikersorganisaties

We know how!

Fietsen door het Water

operators, consultants, architectenbureau’s
• Wetenschappers, academici, studenten
• EuroVelo Coördinatoren die vertellen hoe

Limburg investeert niet enkel in fietstoerisme,

belangrijk het Europese langeafstandsfiets-

En we zetten hier niet enkel het Limburgse fiets-

maar ook in kennis! Met innovatieve fietstech-

routenetwerk in hun regio is

toerisme in de kijker. Als Vlaming zit het fietsen in

nologie via Bike Valley, de incubator BikeVille en
een netwerk van meer dan 70 fietsgerelateerde

Now what’s in it for you?
• Unieke kans om jouw netwerk uit te breiden
met relevante en kwalitatieve Europese
contacten
• Jouw producten op een voetstuk geplaatst
tijdens een Europese fietsconferentie
• Deel jouw oplossingen met beleidsmakers en
ontwikkelaars van fietstoerismeproducten
• Inspiratie en kennisuitwisseling via interessante cases uit alle uithoeken van Europa
• Opnamemogelijkheden in onze communicatie

Can we count on you?
And how about...?
Met €2800 zorg je ervoor dat jouw organisatie
of bedrijf wordt opgenomen in onze digitale

Zijn de aangeboden sponsormogelijkheden voor

(website) en print (programmaboekje)

jouw organisatie minder interessant? Samen

communicatie. Wij reserveren voor jullie een plek

bekijken we graag hoe we op een creatieve manier

in onze expositieruimte om je beste producten

een buitengewoon pakket op maat van jouw

voor te stellen. Met 2 toegangstickets voor de

organisatie samenstellen.

conferentie en het diner zorgen wij ervoor dat
je voldoende kansen hebt om je netwerk uit te
breiden met relevante en kwalitatieve Europese
contacten.

Let’s ride uphill! It’s not easy,
but there’s gonna be a great view!

Contact
Olina Voncken - Project Manager - Klinkhamer Group
Duboisdomein 5D 01 | 6229 GT Maastricht | The Netherlands |
T +31 (0)43-36 27 008 M +31 (0)6-18 46 77 99
olina@klinkhamergroup.com
Klinkhamer Group leidt als logiestieke partner de organisatie van de conferentie in goede banen.

