4x4

rhein-waal
Facts
& Figures
Waarom nu?
Wat is er met jou aan de hand? De 4x4-rijnwaal houdt
hier rekening mee, dat in de eerste helft van het jaar
- dat wil zeggen voor het begin van de van het off-road
seizoen - geen relevant gerelateerd Beurs in Duitsland,
Nederland en België vindt plaats.
Wanneer?
De beurs vindt plaats op vrijdag en zaterdag van 10.00
uur tot 18.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Waar?
Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar
Toegangsprijs 10,00 €
Expositieruimte binnen (verwarmd) 9.000 m²
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Kalkar/Niederrhein
Contactpersoon:

Save
the
date

de nieuwe offroadbeurs

Axel Fröhlich
Tel.: +49 - 2838 – 98939-65
E-Mail: info@4x4-rhein-waal.de

Locatie:
Messe Kalkar
Griether Str. 110-120
D-47546 Kalkar

Buitenterrein 100.000 m²

Meer informatie is te vinden op:

Overnachten is mogelijk in het aangrenzende hotel en
op de camping van Wunderland Kalkar en als exposant
op zijn eigen stand.

4x4-rhein-waal.de
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Stay tuned…. . .

rhein-waal 4x4 rhein-waal
de nieuwe offroadbeurs
voor Duitsland, Nederland en België
Op 27, 28 en 29 maart 2020 vindt de 4x4-rijnwaal plaats in het Kalkar Exhibition Centre.
Na de briljante start in 2019 willen we natuurlijk nog groter, kleurrijker en spannender worden voor
de bezoekers.
In 2019 kwam 75% van de bezoekers uit de postcodegebieden 4 & 5 en 11% van de bezoekers uit
het BENELUX regio, willen we deze in 2020 verder homogeen maken.
In 2019 waren alle exposanten enthousiast over de kwaliteit van de bezoekers. Ze waren zeer
geïnteresseerd en bereid om te kopen, wat ook tot uitdrukking kwam in de kritiek van de bezoekers
dat men niet genoeg koopt... kan. Met uw hulp kunnen we dat veranderen.
De open ruimte voor commerciële exposanten zal in 2020 rechtstreeks verbonden zijn met de hallen
en zal in de loop van de jaren een directe verbinding vormen met de hallen en de rest van de wereld wordt omheind. Verder zullen clubs en sportorganisatoren zich presenteren op het actieterrein
kan.
De beurs Kalkar biedt de 4x4-rijnwaal een perfecte thuisbasis. Het grenst direct aan de Het terrein
van het Wunderland Kalkar, dat als vrijetijdspark een unieke belevingswereld biedt, inclusief Hotel,
diverse themarestaurants, een kroegmijl en ruime parkeer- en overnachtingsmogelijkheden.
De ruime evenementenruimte (100.000 m²) in het midden van de typische Het Niederrheinlandschap heeft zijn waarde al bij verschillende motorsportevenementen bewezen.
Bezoekers van de 4x4-rijnwaal kunnen zich verheugen op een kleurrijk voorprogramma met live
demonstraties. en wat verrassingen. De buitenruimte biedt interessante mogelijkheden.

Kalkar/Niederrhein
Exposanten
Samen met onze exposanten willen wij de 4x4 rhein-waal een succes maken en het
evenement ook op de lange termijn tot een jaarlijks terugkerend evenement voor de offroadliefhebber laten uitgroeien. Zijn uw producten en/of diensten gericht op offroadliefhebbers? Meld u
dan nu aan als exposant.
Uw voordelen:
•
•

•
•
•
•

U bereikt uw doelgroep in Noordrijn-Westfalen (vooral in het Ruhrgebied en in de regio
Niederrhein), Nederland en België.
U presenteert zich in een unieke omgeving die garant staat voor een uitstekende sfeer
(in een moderne beurshal die direct verbonden is met het Wunderland Kalkar, een bijzonder
pretpark. Het geheel is gelegen op het terrein van een kweekreactor die nooit in bedrijf is
genomen. Ook zijn er diverse horecagelegenheden aanwezig).
U bereikt uw klanten voor aanvang van het seizoen.
Als exposant heeft u inspraak in de opzet van de nieuwe beurs: wij staan open voor uw ideeën.
U krijgt professionele ondersteuning bij uw aanwezigheid op de beurs. Indien gewenst kunt
u een kant-en-klare stand boeken.
Als exposant profiteert u van aantrekkelijke prijzen voor de eerste editie!

Heeft u zin om een nieuw avontuur aan te gaan? Neem dan contact met ons op. We bespreken de
mogelijkheden met u persoonlijk.
Contactpersoon: Axel Fröhlich • Tel.: +49 - 2838  – 98939-65 • E-Mail: info@4x4-rhein-waal.de
Meer informatie is te vinden op:

4x4-rhein-waal.de
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Preise & Anmeldung:
Een veelzijdig randprogramma met offroaddemonstraties is in de maak.

Kosten voor exposanten:
•
•

Kosten indoorstand:
Kosten outdoorstand:

18,50 €/ m²
12,00 €/ m²

Stroom- en wateraansluitingen tegen de volgende vaste prijzen, inclusief het leggen van de leidingenen kabels en het verbruik voor de beursdagen:
•
•
•
•

Stroomaansluiting 230V- 4 A
Stroomaansluiting 400V- 16 A / 32 A
Stroomaansluiting 400V- 16 A / 63 A
Wateraansluiting (toe- en afvoer)

150,00 €
210,00 €
310,00 €
270,00 €

Stand- en beursbouw:
•
•
•
•

Scheidingswanden (incl. montage en demontage)
Afwerkplaten (incl. montage en demontage)
Naamsvermelding op de stand
Standverlichting (incl. montage en demontage)

30,00 € per strekkende meter
19,50 € per strekkende meter
30,00 € per stuk (tot 20 letters)
150,00 € per stand

