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Brussels Kart Expo
Groot-Bijgaarden
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De Truckers en eigenrijders

Transport bedrijven
Truck merken & leveranciers

Federaties, verenigingen, truckersclubs…
Studenten, arbeiders van andere sectoren…

Who’s Driving
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Een happening voor de hele sector

- Ik ben truckchauffeur en daar ben ik fier op

- Nieuwe chauffeurs aantrekken

- Het imago van het wegvervoer verbeteren

- Een goed doel ondersteunen 
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Passion4Trucks vindt plaats 
op zaterdag 20 juni 2020

Time 2 Enjoy
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Zaterdag 20 juni

• 10-14u Job Event
• 14-16u Aankomst Truck Parade 

(250 mooiste trucks van het land)
• 16u Visit / Demo / Game / Happenings
• 19u Prijsuitreiking 

Love2Truck / Mooiste Trucks / Safest Driver
• 20u American BBQ
• 22u Truck Festival
• 01u Einde
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Zondag 21 juni

• 09u Ontbijt
• 11u Vertrek van de 250 trucks
• 13u Einde
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Trucks Caravaan

•250 trucks
•5 startpunten
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•Buiten : > 15.000 m2
•Binnen : > 8.000 m2
•250 trucks (de mooiste van het land)
•3000 personen

Truckers paradise
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Truck Park
9

•Truck Park heeft een unieke look&feel
•Waar men ook kijkt, overal staan Trucks
•De 250 mooiste vrachtwagens van het 
land zijn een onderdeel van het decor

• Ik ben Trucker en daar ben ik fier op

Truck Park
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Roadmap

Trucks
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Passion4Trucks dome

• Passion4Trucks Area
• 110 m2
• Big Dome
• Cirkel Vormig
• Federaties / TRANSPORTMEDIA / …
• Chauffeursverenigingen / Truckersclubs / …

Partners Village
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Roadmap

Passion4Trucks 
Dome
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•1 grote tent met centrale catering
•We creëren een uniforme look & feel 
waardoor elke partner belangrijk is

•Binnen hun zone krijgen de partners de 
vrije hand om de bezoekers te verleiden 

Partners Village
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Roadmap

Partners
Village
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Demo zone
•Gymkhana / testparcour
•Dooprit vrachtwagen
•Zegening van de vrachtwagens

Partners Village
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Roadmap

Demo 
Zone
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• In Hal 3 voorzien we een job event
• Beroepen in het wegvervoer
• Platform voor ”wordvrachtwagenchauffeur.be"?
• Link met de imagocampagne ?
• Job Day

Job Event
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Roadmap

Job Event
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• In Hal 1 voorzien we een truckersmarkt
• Ontdek de wondere wereld van …

• Miniatuur voertuigen
• Accessoires
• Werkkleding
• Verzamelaarsbeurs
• …

• Truck Festival

Truck Market
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Roadmap

Truck Market
Truck Festival
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• In Hal 2 voorzien we een expo van speciale trucks
• Ontdek de wondere wereld van …

• Old timers
• Militaire voertuigen
• Verbluffende bakwagens
• Ziekenwagens, takelauto’s…
• Amerikaanse trucks
• Concept trucks
• …

• Catwalk (Love2Truck / mooiste trucks / …)

Truck Expo
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Roadmap

Truck Expo
Catwalk
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•Food Truck Festival

•Verspreid over het terrein kunnen de 
bezoekers genieten van al het lekkers

•We creëren een gevarieerd aanbod van 
fingerfood voor jong en oud

Fuel for Fun
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•Onze uitdaging? Chauffeurs en 
eigenrijders bereiken om een echte 
gemeenschap te creëren

Een gemeenschap bouwen
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• TRANSPORT.TV: een deel van de doelgroep
• YouTube channel van TRANSPORTMEDIA: sommige video’s bereiken 

enkele tienduizenden views
• Social media in het algemeen en Facebook en Instagram in het 

bijzonder:
• Lancering van een specifieke blog voor chauffeurs
• Lancering van een online-uitzending gericht op chauffeurs (live streaming)

• Samenwerking met chauffeursclubs
• Samenwerking met populaire radiozenders (Joe FM, Vivacité)
• Via de transportbedrijven zelf
• Via de partners (invoerders / federaties / leveranciers / …)

Een gemeenschap bouwen
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