
VELOBIKE
Vakbeurs voor fietsen, fietsonderdelen, toebehoren en accessoires

Van 2 t/m 4 maart 2012 vindt in Kiev, Oekraïne de internationale vakbeurs voor fietsen, fietsonderdelen,  
toebehoren en accessoires plaats. Maak deel uit van onze collectieve Holland Stand op de VELOBIKE 2012  
en gebruik deze uitstekende mogelijkheid om uw producten optimaal te presenteren aan het vakpubliek  
in Oekraïne.

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert Kamer van Koophandel Oost Nederland in samenwerking 
met Gricon, Rai Vereniging, afdeling Fietsen en Clearscope B.V. een collectieve Holland Stand op de vakbeurs 
VELOBIKE 2012. De beurs vindt plaats in Kiev van 2 t/m 4 maart 2012. Er kunnen maximaal 14 Nederlandse 
bedrijven deelnemen. Het project wordt aan Oekraïense kant ondersteund door de Ambassade in Kiev. NL EVD 
Internationaal financiert deze activiteit in het kader van het CPA-programma.

VELOBIKE 2012
VELOBIKE – internationale vakbeurs op het gebied van fietsen, fiets- 
onderdelen, toebehoren en accessoires- www.velobike.kiev.ua

In Kiev vindt jaarlijks de vakbeurs VELOBIKE plaats. De VELOBIKE is sinds  
8 jaar de internationale vakbeurs voor fietsen, fietsonderdelen, toebehoren 
en accessoires. De VELOBIKE heeft een internationale uitstraling en trekt 
naast exposanten uit Oekraïne ook exposanten uit de rest van Europa.  
De beurs bestaat uit de volgende subbeurzen:

•	 Fietsen
•	 Speciale	kleding,	uitrusting	en	toebehoren
•	 Delen,	onderdelen	en	verbruiksmaterialen	voor	fietsen
•	 Uitrusting	gereedschappen,	materialen	voor	onderhoud	en	
	 reparatie	van	fietsen
•	 Outdoor:	kleding,	uitrusting,	apparatuur	voor	avontuurlijk	toerisme,	
	 wandelen,	klimmen	en	bergbeklimmen

De deelname aan onze collectieve Holland Stand is geschikt voor  
14 Nederlandse aanbieders op het gebied van fietsen en fietsonderdelen, 
toebehoren en accessoires

•	 Stadfietsen
•	 Recreatieve	fietsen
•	 Elektrische	fietsen
•	 ATB	fietsen
•	 Fietsonderdelen	als	dynamo’s,	zadels,	sturen,	kettingen,	banden,	
	 voorvorken,	versnellingen	etc.
•	 Fietskleding,	regenjassen,	schoenen,	helmen,	
•	 Fietstassen,	fietscomputers,	navigatiesystemen,	fietsrekken
•	 Outdoorkleding,	kompassen,	wandelschoenen

Wij	bieden	drie	verschillende	standruimtes	aan:
Basisstand	van	6	m2:		 €	 950,-	
Extra	stand	van	9	m2:			 €	 1.300,-
Plus	stand	van	12	m2:		 €	 1.600,-

Deze prijs is excl. individuele kosten, zoals individuele reis-, verblijf 
en transportkosten.



STAnDcOncEPT
Op de VELOBIKE wordt een collectieve Holland Stand voor 14 bedrijven neergezet. In het midden van de stand 
zal een gemeenschappelijke ruimte van 10 m2 worden ingericht als centrale meetingpoint. De stand heeft een 
open concept met een typische Hollandse uitstraling. 

WAT	BiEDEn	Wij!
In het kader van deze collectieve beursinzending bieden wij u een compleet pakket aan. De genoemde deelne-
mersbijdragen zijn incl. stroom, water, elektriciteit en de volgende activiteiten/diensten:

• Verzorging van de standruimte (individuele stands van 6m2, 9m2 of 12 m2), standontwerp, 
 standbouw en standinrichting.
• Holland-stand: eilandstand met een gemeenschappelijke ruimte
• Collectieve catering op de stand
• Opname in de beurscatalogus VELOBIKE incl. internetoptreden
• PR-acties (missieboekje, persberichten, promotie tijdens de beurs)
• Bezoekersmarketing – collectieve uitnodiging van potentiële klantgroepen en interessante netwerk 
 en voor de deelnemers in de stand

• Netwerkborrel bij de Nederlandse Ambassade in Kiev
• Verzorging collectief reisarrangement in Kiev
• Ter plekke begeleiding door het team van Gricon en Kamer 
 van Koophandel
• Ter beschikking stellen van tolken Engels-Oekraïens en 
 Engels-Russisch
• Deelname aan het online webportal 
• Bezoeken van een aantal fietsenspeciaalzaken in Kiev om zo 
 een goed beeld te krijgen van het aanbod in Oekraïne.

KAnSEn	in		OEKRAïnE
•	 Oekraïne is gezien het marktvolume een belangrijke markt in 
 Oost-Europa voor Nederlanders. 
•	 In Oekraïne wordt het belang van fietsen als vervoerswijze voor de 
 kortere afstand steeds groter. Vanuit het oogpunt van milieu, 
 bereikbaarheid en volksgezondheid staat het thema fietsen nu ook 
 op de politieke agenda. Dit betekent dat er minder barrières zullen 
 zijn die het gebruik van de fiets kunnen belemmeren. 
•	 Oekraïne profileert zich steeds meer als fietsland. Aanvankelijk 
 geconcentreerd op zomerse activiteiten in de toeristische regio’s, 
 maar de laatste jaren ook sterk groeiend tot een concrete activiteit 
 in de grote steden.
•	 Dealernetwerken van bekende buitenlandse merken fietsen en 
 fietsaccessoires zijn in de grootste steden vertegenwoordigd. 
•	 Veruit de meeste accessoires, banden en kleding worden geïmporteerd. 
•	 Nederland heeft een voorsprong op andere landen wat betreft 
 techniek en innovatie in de fietsenindustrie. 



1	maart	2012
• Aankomst (individueel) van de deelnemers in Kiev
• Opbouw en inrichting van de stands (ook folders etc.)
• Korte briefing met alle deelnemers

2	maart	2012
• Beursopening
• Ochtend	en	middag: deelname aan de beurs 
• Avond: Netwerkreceptie bij de Nederlandse Ambassade in Kiev. Uitgenodigd worden vertegenwoordigers 
 van de Kyiv Cyclists Assocation in het management van het BIKELAND Project. Tevens worden uitgenodigd  
 alle deelnemers aan de beurs die internationaal georiënteerd zijn. 

VELOBIKE
VOORlOPig	PROgRAmmA

3	maart	2012
• Ochtend en middag: deelname aan de beurs
• Avond: bezoek aan een importeur/distributeur en een erkende 
 fietsendealer in Kiev. Op deze manier krijgt u een eerste indruk van 
 het aanbod in Oekraïne. Aansluitend is er een gezamenlijk diner 
 waarvoor ook de Ambassadeur zal worden uitgenodigd

4	maart	2012
• Ochtend en middag: deelname beurs
• Avond: terugreis naar Amsterdam of andere luchthaven. 

AAnmElDEn
Wilt u deelnemen aan de collectieve Holland Stand op de VELOBIKE 2012?  
U kunt zich aanmelden via de website van NL EVD Internationaal:
http://goo.gl/YkERO

mEER	inFORmATiE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Kamer	van	Koophandel	Oost	nederland
Anne Marie Startman 
T. 053 - 484 97 56
annemarie.startman@kvk.nl

gricon
Benno Grimberg en Aleksey Leonov
Kantoor Enschede: T. 053 - 478 04 43
Kantoor Kiev:   T. +38 044 42 88 113
grimberg@gricon.nl
info@gricon.com.ua


