BIKE BRUSSELS 2019
Persbericht [KORT]
De beurs Bike Brussels straalt in 2019 !
“Ontdekken, testen en adviseren” is het motto van de derde editie van de beurs Bike
Brussels die georganiseerd wordt tijdens de Europese week van de Mobiliteit, van vrijdag 20
tot maandag 23 september 2019 in Tour & Taxis.

➢ Er worden meer dan 10.000 bezoekers verwacht om:
•
•
•
•
•

•

De vele mobiliteitsoplossingen van exposanten te ontdekken. Meer dan 150 merkfietsen,
micro-mobiliteit, uitrusting en diensten.
De producten op één van de drie testbanen te testen, waarbij de veiligheid
geoptimaliseerd wordt, om een 100% authentieke ervaring te garanderen.
Advies te krijgen omtrent een betere mobiliteit via de aanwezige fietsverenigingen en
Brusselse mobiliteit experts op de stands.
Zich te informeren door fiets- en mobiliteitsconferenties bij te wonen in Brussel. Vergeet
ook zeker de fototentoonstelling van de deelnemers van Bike Brussels Awards 2019 niet.
Zich te amuseren dankzij animaties voor groot en klein: muzikale nacht op vrijdag,
ontdekkingswandeling door Brussel, herstellingsateliers, micromobiliteitsartiesten,
tentoonstellingen, projecties, Pumptrack voor kinderen, …
Te reizen en weg te dromen over inspirerende fietstochten, in een verrassende tent in
het midden van de Beurs.

Afspraak van 20 tot 23 september in Tour & Taxis voor een
duurzame mobiliteit in Brussel!
→ Link naar de brochure
→ Fotogalerij
→ De animaties van Bike Brussels & voordrachten
→ Praktische Info :
Van 20 tot 23 september, van 10u tot 18u in Tour & Taxis.
Afterwork op vrijdag 20/09 van 17u tot 20u : drinks, muzikale nacht, animaties,..

Contact :
Raphaëlle Bernard
rb@bike-expo.be
+32 493 67 84 99
www.bikebrussels.be

Etienne Bertrand
eb@bike-brussels.be
+32 475 69 79 55
www.bikebrussels.be
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Persbericht [LANG]
De beurs Bike Brussels straalt in 2019 !
Vandaag meer dan ooit, hebben de fiets! en de zachte mobiliteit meer wind in de
zeilen gekregen !
Of het nu om de praktische kant gaat, de lage economische kosten, de dynamiek van
de gemeenschap of de gezondheidsvoordelen, de zachte mobiliteit staat nu centraal
in de Brusselse « Vélorutie ». Jawel, het Fietsobservatorium, gerealiseerd door
Brussel Mobiliteit, maakt bekend dat meer dan 1000 fietsen per uur op bepaalde
assen van de hoofdstad circuleren.
Onderweg naar het werk, een professionele afspraak, bestellingen leveren, een stad
ontdekken, naar huis gaan, genieten onder vrienden, de kinderen naar school
brengen, … Zou dit allemaal mogelijk zijn zonder gebruik van de wagen? Het is
uiteraard belangrijk om een juiste mobiliteitskeuze te maken.

Het is om die reden dat sinds 2017 de beurs Bike Brussels bezoekers uitnodigt om het
volledige aanbod aan mobiliteitsoplossingen in België te ontdekken, en dit dankzij de steun
van Brussel Mobiliteit. « Ontdekken, testen en adviseren » is het motto van deze derde editie
van de beurs Bike Brussels die georganiseerd wordt tijdens de Europese week van de
Mobiliteit, van vrijdag 20 tot maandag 23 september 2019 in Tour & Taxis.
Dit jaar geniet Bike Brussels van een bijzonder gunstige context : onder andere dankzij de
klimaatmarsen, de oprichting van een Low Emission Zone en Vision Zéro van de nieuwe
Brusselse overheid, belooft deze derde editie een hot topic in de actualiteit te worden.
Meer dan 10.000 bezoekers worden verwacht in Tour & Taxis om de innovaties van 2019
uit te proberen, in aanwezigheid van professionals die hen zullen helpen de verschillende
mobiliteitshulpmiddelen te ontdekken.
Etienne Bertrand, duurzame ontwikkeling fan en initiatiefnemer van de beurs, bevestigt dat :
“Sinds de oprichting van de beurs in 2017, is het gebruik van de fiets en zachte mobiliteit fors
gestegen in Brussel. Daarom werkt ons team dit jaar nauw samen met de verenigingen om
elke bezoeker de best passende informatie te bieden. Het was ook de gelegenheid om
testbanen en verschillende animaties te optimaliseren, zodat iedereen een unieke ervaring
kan beleven. Op termijn willen we niet alleen aan het publiek, maar ook aan de overheid laten
zien dat iedereen kan bewegen…maar beter !”
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Op het programma :
1) Exposanten van producten en zachte mobiliteitsdiensten
Bike Brussels zal meer dan 70 exposanten samenbrengen met een breed scala aan fiets- en
micromobiliteitsproducten (stadsfietsen / kinderfietsen / elektrisch / cargo / bakfietsen,
micromobiliteit zoals steps en one wheels, zachte mobiliteitsuitrusting en fietsuitrusting, …).
Het contact tussen exposant en bezoeker is authentiek en persoonlijk : elke expert nodigt
grootte en kleine bezoekers om hun producten uit te proberen op drie testbanen, waarvan
de beveiliging dit jaar versterkt is, voor een nog meer uitzonderlijke ervaring.
→ Geselecteerde lijst van BB19 exposanten
2) Samen met verenigingen voor duurzame ontwikkeling
Bike Brussels is ook de ontmoetingsplaats voor een groot aantal verenigingen die een
band hebben met fietsen en duurzame ontwikkeling, zoals de Fietsersbond, le GRACQ, Cyclo,
Rue Voot, Good Planet en Greenpeace. Deze verenigingen zullen de aanwezige bezoekers
informeren over mobiliteitsprakijken in Brussel en verzekeren de sensibilisering van jongeren.
Vind ze terug bij de stand van verenigingen voor inspirerende activiteiten !
→ Informatie: https://www.bikebrussels.be/fr/sterke-partners/
3) Adviseren van bedrijven, scholen en gemeenten in Brussel
Op vrijdag 20/9 lanceert de beurs Bike Brussels het evenement « Brussels New Mobility »,
een B2B-focus die mandatarissen van de 19 Brusselse gemeenten, werknemers van de
Brusselse administratie en de managers van 35.000 Brusselse bedrijven samenbrengt ! Het
is de gelegenheid voor hen om alles te ontdekken op vlak van duurzame mobiliteit, en dit
gedurende een Colloquium in de ochtend en een Producten Forum voor oplossingen in de
namiddag. Daarnaast stelt de Brussels New Mobility ook evenementen voor rond
networking, teambuilding (Fastmile by MIMOC) en demonstraties op de testbanen.
→ Informatie : https://www.bikebrussels.be/brussels-new-mobility
De Bike Brussels Awards belonen de meest veelbelovende projecten, de meest inspirende in
termen van actieve mobiliteit binnen bedrijven, gemeenten en scholen in Brussel. Naast een
tijdelijke beloning, moedigen de Bike Brussels Awards andere initiatieven van zachte mobiliteit
aan om te groeien, niet enkel en alleen voor onze toekomst maar ook voor toekomstige
generaties.
De oproep voor projecten is gelanceerd: https://www.bikebrussels.be/nl/bike-brussels-awards
4) Dromen en zich amuseren
Tot slot biedt Bike Brussels een waaier aan animaties aan : inspirerende conferenties over
reizen met de fiets om van weg te dromen, ontdekkingswandelingen met fietsgidsen van Once
in Brussels, een outdoor Pumptrack voor kinderen, herstellingsateliers, een fanfare,
micromobiliteitsartiesten, een glamoureuze tentoonstelling van antieke fietsen, sfeervolle
intieme concerten… en nog tal van verrassingen !
Informatie : https://www.bikebrussels.be/nl/animaties-expos-demos
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Kom ons bezoeken !
Afspraak van 20 tot 23 september in Tour & Taxis voor een
duurzame mobiliteit in Brussel
→ Link naar de brochure
→ Fotogalerij
→ De animaties van Bike Brussels & voordrachten
→ Praktische Info :
Van 20 tot 23 september, van 10u tot 18u in Tour & Taxis.
Afterwork op vrijdag 20/09 van 17u tot 20u : drinks, muzikale nacht, animaties,..

Contact :
Raphaëlle Bernard
rb@bike-expo.be
+32 493 67 84 99
www.bikebrussels.be

Etienne Bertrand
eb@bike-brussels.be
+32 475 69 79 55
www.bikebrussels.be

Ondersteund door
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