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Platform voor duurzame  
innovatie in mobiliteit

Ecomobiel is de grootste en meest complete vakbeurs in  

de Benelux voor mobiliteitsprofessionals en zakelijke  

eindgebruikers.  In 2016 vond de 8e editie van Ecomobiel  

plaats, voor de tweede keer georganiseerd in samenwerking  

met Vakbeurs Energie. Zonder energie immers geen mobiliteit.  

Hierdoor ontstaat een gezamenlijk platform van ruim 102.000  

nieuwsbrief abonnees met in 2016 totaal ruim 15.000 zakelijke 

bezoekers voor beide evenementen. Ten opzichte van 2015 is 

het bezoekersaantal gestegen met 18%, naar in totaal 5.212 

bezoekers op Ecomobiel in 2016. In totaal zijn er op Ecomobiel 

2016 zo’n 35.000 inhoudelijke gesprekken gevoerd die  

hebben geleid tot zo’n 8.000 vervolgafspraken.

Top 3 redenen om de beurs te bezoeken
•  Oriënteren op (aankoop van) duurzame energie  

oplossingen en besparende maatregelen

•  Leggen van nieuwe contacten en onderhouden  

van relaties

•  Op de hoogte blijven van ontwikkelingen  

op het gebied van wet- en regelgeving

5.212 bezoekers Ecomobiel 2016
•  Gemiddelde bezoekduur van 3 uur en 9 minuten.

•  Een bezoeker heeft gemiddeld 8 gesprekken  

gevoerd. 

• 37% heeft Ecomobiel voor de 1ste keer bezocht.

•  82% heeft sterke intentie of overweegt herbezoek  

aan Ecomobiel 2017.

•  Gemiddelde grootte wagenpark bezoekende  

organisaties: 85 auto’s

56% heeft een beslissende  
rol in investeringen
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Samenwerkende Partners 2016

Een kleine greep uit onze mediapartners

Investeringsbereidheid

46%     van de bezoekers geeft concreet  

aan te willen investeren

Hiervan heeft 69% de intentie om  

binnen 12 maanden te investeren.

En 81% binnen een termijn van 24 maanden.

Top 5 bezoekersprofiel
 •   Directie / Eigenaar / Senior management 28%

 •   Ambtenaar (Rijk, gemeente, onderwijs) 19% 

 •  �Mobiliteit�(fleetmanagement,�leasing,� 
automotive) 19%

 •   Duurzaamheidsmanager 14%

 •   Transport en Logistiek 7%

Ervaringen exposanten Ecomobiel 2016

•   Exposanten waardering: 7,5

•   100% van de exposanten waardeert de kwaliteit  

van de bezoekers positief tot uitstekend

•  72% is tevreden over de samenwerking met  

Vakbeurs Energie

•   Exposanten geven aan meer eindklanten en  

zakelijke beslissers te hebben gesproken door  

de samenwerking met Vakbeurs Energie.

 electrive.com
industry service for electric mobility

Bron: bezoekersregistratie, bezoekers- en exposantenevaluatie 2016

Voor meer informatie en reserveringen:
54events B.V.   Wendy van de Geijn
Angstelkade 1   wendy@54events.nl
3631 NA Nieuwersluis  +31 (0)6 42 43 69 49

www.ecomobiel.nl 

Personenvoertuigen
Volledig Elektrisch en Plug-in hybride

Groengas (CNG) en waterstof

Light Electric Vehicles (LEV)
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Transport, vervoer & distributie

Fleetmanagement & mobility services

Bedrijfsvoertuigen volledig elektrisch of hybride

Bedrijfsvoertuigen op CNG, LNG en waterstof

Stadsdistributie en multimodale oplossingen

Stedelijk en openbaar vervoer

Alternatieve brandstoffen en energie

Oplaad en tankinfrastructuur

Laden, energie & infrastructuur

Smart Mobility

Overheid, beleidsvorming & onderzoek

Mobiliteits services 
(Carsharing, slim werken en reizen,  mobiliteitskaarten, ecodriving)  

Mobiliteitsmanagement

Verkeersmanagement, tracking en tracing en navigatie

ICT & Technology

Overheid en beleidsvorming

Onderwijs en onderzoek

Deze interessegebieden vormen tevens  
de verschillende zones op de beursvloer.

Interessegebieden


