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Mobiliteit betekent vrijheid
Voor iedereen betekent mobiliteit zijn vrijheid.   wil 
hiervoor iedereen inspireren.  is de opvolger van  

 die bij de vorige 4 edities telkens ruim 10.000 
bezoekers lokten.

Zowel in het woon-werkverkeer, in zijn vrijetijd of op vakantie 
wil men een afstand van punt A naar B afleggen. Men stelt 
hiervoor eisen als: snel, comfortabel, aangenaam, ontspannend 
of een combinatie hiervan.

Gezinnen maar ook individuele personen, van jong tot oud, 
beschikken over diverse vervoermiddelen naargelang ze 
professioneel aan de slag zijn, hun vrije tijd besteden, op 
weekend of met vakantie gaan of zijn.

Op  willen we mensen kennis laten maken met alle 
mogelijke vervoermiddelen die tegemoet komen aan ieders 
behoefte om zich sneller dan te voet voort te bewegen.



 

22 - 23 - 24 november

Bezoekerspromotie

  

Organisator Fairs & Events voorziet 
promotiemiddelen voor de deelnemers en via 
de exposanten zijn gepersonaliseerde gratis 
toegangskaarten verkrijgbaar. Daarnaast biedt een 
uitgebreide bezoekerscampagne een waarborg 
voor de opkomst van een ruim, geïnteresseerd en 
koopkrachtig bezoekerspubliek.

Spots op radio en regionale TV, alsook het voeren 
van een ruime advertentiecampagne in de gratis 
regionale pers en dagbladen.  
Wegborden, LED-schermen en banieren  
brengen  in het straatbeeld. 

Flyers met reductiebonnen worden via de 
winkelpunten in de regio verspreid.

Met de website .be, e-mailings en  
acties via Facebook is de communicatiecampagne 
compleet.

ONTHAAL

105 129
131

107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127

103

133101

126100

227201

226200

327301

326300

427401
403 405 407 409

302 304 306 308

411 413 415 417

310 312 314 316

419 421 423 425

318 320 322 324

303 305 307 309

202 204 206 208

311 313 315 317

210 212 214 216

319 321 323 325

218 220 222 224

203 205 207 209

102 104 106 108

211 213 215 217

16 14 12 10 6

9 7 5 3 1

8

4 2

112110 114 116

219 221 223 225

118 120 122 124

428400 402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426

22 - 23 - 24
november

www.moobile.be

Geef deze kortingsbon af aan de kassa 

en bezoek Auto dagen voor e 3 i.p.v. e 5

Maximum 1 bon per bezoeker.  

Deze bon is niet cummuleerbaar met andere acties of voordelen.
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www.autodagen.be
Zuiderlaan 20 ı 8790 Waregem

Neem mij mee!

Kortingsbon waarde e2

vrijdag

22 november

16u00 tot 21u00

zaterdag

23 november

10u00 tot 18u00

zondag

24 november

10u00 tot 18u00

Gratis

B E Z O E K E R S G I D Swww.moobile.be

vrijdag
22 november

16u00 tot 21u00

zaterdag
23 november

10u00 tot 18u00

zondag
24 november

10u00 tot 18u00

Postcode *

* verplicht in te vullen

Deze gratis toegangskaart wordt u aangeboden door:

E-Mail *

Zuiderlaan 20

8790 Waregem

Gratis

openingsuren:

vrijdag  22 november 16u00 tot 21u00 

zaterdag 23 november 10u00 tot 18u00

zondag 24 november 10u00 tot 18u00

< 14 jaar gratis toegang

www.moobile.be
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GRATIS TOEGANGSKAART

www.moobile.be



PraktischDeelnemen

We hebben voor u als exposant een formule 

uitgewerkt waardoor uw te investeren tijd en 

energie bij opbouw en ontruiming voor uw 

deelname tot een strikt minimum worden 

herleid.

Het deelnamepakket omvat:
• module(s) standoppervlakte

• donker getinte tapijttegels over de 
standoppervlakte (mid-grijze tapijttegels in de 
gangen)

• extra algemene standverlichting in de ganse hal

• multi-3 contactdoos

Het vast deelnamerecht (€ 200) 
omvat:
• 100 gepersonaliseerde gratis toegangskaarten/

module

• gepersonaliseerde digitale gratis 
toegangskaarten

• digitale handtekening

• 5 autostickers

• 360 briefstickers

• vermelding van uw firmanaam op  
www.moobile.be en link naar uw website

• vermelding van uw contactgegevens en 
activiteiten/diensten in de bezoekersgids

• 2 gepersonaliseerde exposantenbadges/module

• 1 parkeerkaart/module

• BA-verzekering

Contact:
 Dhr. Gwen Dehaene

M 0479 52 75 84

E waregem@moobile.be

W www.moobile.be

Openingsuren 
Vrijdag  22/11 16u00-21u00

Zaterdag 23/11 10u00-18u00

Zondag 24/11 10u00-18u00

Opbouw
Woensdag  20/11 14u00-19u00
 (voertuigen binnenrijden)   
Donderdag  21/11 08u00-20u00
Vrijdag 22/11 08u00-12u00  

(klein materiaal) 

Ontruiming
Zondag 24/11 18u30-20u00  

(klein materiaal)                   

Maandag  25/11 08u00-12u00  

Waar
Waregem expo
Zuiderlaan 20
8790 Waregem 

www.moobile.be


