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In samenwerking met o.a. 



Interessegebieden bezoekers

Sinds de start van Ecomobiel in 2009 is er een hoop gebeurd op het gebied van duurzame mobiliteit 
in Nederland. Vanaf een praktisch nulpunt 10 jaar geleden telt Nederland begin 2018 inmiddels ruim 
126.000 elektrische auto’s en bedrijfswagens. De grens van 40.000 elektrische scooters is inmiddels 
ook gepasseerd. Om al dit moois van energie te voorzien tellen we ruim 34.000 (semi)publieke- plus 
naar schatting nog eens ruim 80.000 private laadpunten. 

Thema’s als last mile, (car)sharing, duurzame stadsdistributie en smart mobility staan volop in de be-
langstelling. Recent onderzoek toont aan dat milieuzones werken met als voorbeeld Rotterdam waar 40% 
verbetering van de luchtkwaliteit is gerealiseerd. Vele gemeentes zullen het voorbeeld 
ongetwijfeld gaan volgen. 

Ook zijn EV’s en de laadinfrastructuur inmiddels onlosmakelijk verbonden aan het thema 
energieopslag en het balanceren van het elektriciteitsnetwerk. Een must gezien de versnelling in 
de opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen. Ook waterstof staat na een aantal relatief stille 
jaren plots weer enorm in de belangstelling. Als opslagmedium voor overschotten aan duurzame elektrici-
teit maar daarmee uiteraard ook als brandstof voor vervoer & transport.  
 
De trend is onomkeerbaar en zal de komende jaren alleen maar versnellen; towards zero emission!  
Maakt u dit jaar kennis met onze 40.000e bezoeker? Laat zien wat uw product of oplossing
bijdraagt aan de mobiliteitstransitie. Exposeer op de 10e editie van Ecomobiel!

‘Transportbedrijven gaan voorsorteren op de komst elektrische truck’ 
Bron: Financieel dagblad maart 2018
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Deze interessegebieden vormen tevens  
de verschillende zones op de beursvloer.

10 jaar op weg naar zero emission mobiliteit



10 redenen om deel te 
nemen5.002 bezoekers Ecomobiel 2017

35.000 standgesprekken en bijna 5.000 vervolgafspraken gemaakt
Kennisuitwisseling; 38% bezoekt het inhoudelijk programma
Bezoekende organisaties hebben een gemiddeld wagenpark van 85 voertuigen
34% van het bezoek kwam voor het eerst op Ecomobiel
 
7,4 exposantenwaardering
73% waardeert de kwaliteit van de bezoekers als positief tot uitstekend
72% is positief over met de samenwerking met Vakbeurs Energie

Beslissingsbevoegdheid

Deelnemen? Lezing vanaf 1.495,-

Meer informatie? Kijk op www.ecomobiel.nl

Top-5 Bezoekersprofiel
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Full colour achterwand 
€ 85,- per strekkende meter

Volledig
verzorgde

stand vanaf 
€ 2.935,-

Optioneel: 

‘Vervuilende scooter mag vanaf 2018 Amsterdam niet meer in’ 
Bron: Nu.nl maart 2018 

Kengetallen en interesses bezoek 2017
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Deelname & promotie

Test & Drive
Al jaren een publiekslieveling op Ecomobiel zijn de Test & Drive parcours. Laat onze bezoekers 
uw voertuig zelf ervaren. Vanuit de beurshal zo de openbare weg op onder begeleiding van uw 
persoonlijke T&D coördinator of lekker warm in de hal voor uw twee of driewielers. Uiteraard ontvangt
u de contactgegevens van iedereen die uw voertuig uitprobeert! Mogelijkheden vanaf € 495,- 

Praktijktheater
38% van ons bezoek komt speciaal voor 1 of meerdere lezingen of workshops. 
Het Ecomobiel praktijktheater is de uitgelezen plek om in 30 minuten uw praktische oplossingen
of advies te presenteren of juist een interactieve sessie te organiseren. Bent u exposant? 
Dan kunt u al vanaf € 1.495,- 3 x 30 minuten gebruik maken van deze mogelijkheid. 
U ontvangt de contactgegevens van alle bezoekers van uw lezing.

Truckzone pakket 
 Speciaal voor grote voertuigen hebben we een aantrekkelijke propositie ontwikkeld! 
U heeft al een netwerkplek op de beursvloer met tapijt, stroom een afsluitbare balie en krukken
vanaf € 1.995,- (+€ 250,- per lengtemeter) voor het plaatsen van uw truck.

Start-up paviljoen
In 10 jaar Ecomobiel hebben wij al vele startups zien uitgroeien tot mooie ondernemingen. Wij steunen 
jonge innovatieve bedrijven dan ook van harte door hen op zeer laagdrempelige wijze volwaardig mee te 
laten draaien in ons beursnetwerk. Start-ups hebben al een volledig verzorgde deelname inclusief stand 
en campagne vanaf €1.295,- 

Bestelwagenplein
Naast Ecomobiel staat ook dit jaar weer Vakbeurs Energie. Voor de vele duizenden installatiebedrijven en 
aannemers die deze beurs bezoeken zijn duurzame bestelwagens natuurlijk erg interessant. 
Midden in de centrale entree bouwen we dit jaar dan ook aan de grootste verzameling duurzame
bedrijfswagens. Uw elektrische of op biobrandstof rijdende bedrijfswagen op het plein? 
Dat kan vanaf € 995,-. Bezoekers ook laten testrijden? Dat kan voor een meerprijs van slechts € 495,-


