5 december 2019

98e Brussels Motor Show – Animatie voor iedereen

Het is het handelsmerk van de Brussels Motor Show geworden: naar goede gewoonte worden er
tijdens elke editie tal van animaties georganiseerd die het evenement een echte meerwaarde
bieden en zorgen voor een nog betere publiekservaring. Ook in 2020 is dat niet anders. En voor
de meest scherpzinnige bezoekers zijn er zelfs mooie prijzen te winnen! Een voorsmaakje ...

-

Car of the Year (Paleis 5): De finalisten voor de verkiezing van de 'Car of the Year 2020' zijn te
bewonderen aan de ingang van Paleis 5. De winnaar wordt door de pers gekozen en
bekendgemaakt tijdens de Geneva International Motor Show (GIMS). Maar ook de bezoekers
van de Brussels Motor Show kunnen hun kans wagen! Als zij de juiste volgorde van de
uiteindelijke Top 7 kunnen voorspellen, maken ze namelijk kans op een een trip naar en
viptickets voor de Geneva International Motor Show 2020.

-

Wereldtentoonstelling 2020 (Patio): De Wereldtentoonstelling van 2020 vindt van 20 oktober
2020 tot 10 april 2021 plaats in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Het Belgische
paviljoen tijdens die tentoonstelling focust op drie belangrijke thema's: mobiliteit,
duurzaamheid en opportuniteit. De Belgische vertegenwoordiging zal het thema mobiliteit
alvast in de kijker zetten tijdens de Brussels Motor Show. Bovendien maken de bezoekers hier
kans op een reis naar Dubai met een bezoek aan de Wereldtentoonstelling 2020. Als dat niet
mooi is!

-

Piste #WeAreMobility (Patio): #WeAreMobility krijgt voortaan een nieuwe stek in het hart van
de Patio. Ook dit jaar is er de traditionele testpiste waar bezoekers alle facetten van de
micromobiliteit kunnen uittesten zoals hoverboards, elektrische steps, monowheels enz.
Uiteraard zijn de nodige begeleiders en veiligheidsvoorzieningen ter plaatse om deze activiteit
vlot te laten verlopen.

-

Win2Race (Paleis 4): De liefhebbers van de autosport blijven evenmin in de kou staan. Op de
stands van de traditionele exposanten zullen ongetwijfeld een aantal racewagens te
bewonderen zijn. Daarnaast zorgden de organisatoren van de Brussels Motor Show voor een
themazone van 220 m² vooraan in Paleis 4. Deze zone is verdeeld over het circuit van SpaFrancorchamps, Kronos Event en Michel Vaillant. Hier kunnen de bezoekers van het Autosalon
een plaatsje winnen in een auto die deelneemt aan de 25 uur durende VW Fun Cup. Een auto
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die volledig in de kleuren van de stripheld is gedoopt. Een unieke kans om een weekend door
te brengen als Michel Vaillant, Steve Warson, Julie Wood of Bob Cramer. En welke Belg kan
zich het best inleven in de avonturen van Michel Vaillant? Juist, Jacky Ickx! De organisatoren
van de Brussels Motor Show willen tijdens deze editie graag een eerbetoon brengen aan de
grootste Belgische autocoureur aller tijden. Net voor de start van de Motor Show viert hij
immers zijn 75e verjaardag. Het circuit van Spa-Francorchamps geeft dan weer de aftrap voor
zijn honderdste verjaardag met een koepel in de vorm van een helm. Binnenin die koepel
krijgen de bezoekers een terugblik op de geschiedenis van dit wereldberoemde racecircuit. Bij
Kronos tot slot, de organisator van de VW Fun Cup, kunnen kinderen (en hun ouders als die
dat willen) meeracen in de VW Fun Cup. Pret gegarandeerd!
-

E-Test Track (Paleis 9): Toekomstige kandidaat-motorrijders worden verwacht in Paleis 9.
Daar ligt voor de kinderen van 3 tot 12 jaar een piste van 200 m² waar ze zich naar hartenlust
kunnen uitleven op elektrische minicrossers. De piste werd mogelijk gemaakt door Start2Ride
en Fedemot. Ook volwassenen kunnen er rijden met elektrische bromfietsen van klasse A.

-

Advies nodig? Ga langs bij Test Aankoop (Paleis 8): U staat op het punt een nieuwe wagen te
kopen en wil zeker zijn dat u de juiste keuze maakt op basis van uw gebruikersprofiel en de
huidige en toekomstige autofiscaliteit? Dan heeft de Brussels Motor Show een primeur voor
u: de adviseurs van Test Aankoop zijn dit jaar aanwezig en geven u maar al te graag hun beste
tips. Een unieke kans om neutraal en persoonlijk advies te krijgen!

-

‘AskLee’, een app die u wegwijs maakt: U wilt niets missen over de elektrische wagens die te
bewonderen zijn op de Brussels Motor Show? Of wilt u optimaal profiteren van uw bezoek
door in één klik te weten te komen waar de hybride wagens staan? Dan is de app AskLee
helemaal iets voor u! Download hem via de Apple Store of Play Store en wees zeker dat u
geen enkel voertuig dat u interesseert hoeft te missen!
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