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Magische momenten
Met veel plezier kijken we terug op alle evenementen, beurzen,
feesten, congressen en vergaderingen die in 2018 plaatsvonden bij
Jaarbeurs. Van de MOTORbeurs en de vakbeurs ICT & Logistiek tot
evenementen als A State of Trance en World of Dinos: hieronder een
greep uit de eventkalender 2018.
MOTORbeurs Utrecht
met ruim 91.000 bezoekers was dit weer de
aftrap van het seizoen voor beginnende en
ervaren motormuizen.
ESEF & Technishow
de twee toonaangevende vakbeurzen voor de
industrie. Concept ESEF 2018 is volledig nieuw
ontwikkeld en krijgt enthousiaste reacties.
23.000 bezoekers. TechniShow is het meest
complete platform voor de maakindustrie van de
Benelux. Goed voor 42.676 bezoekers.
A State Of Trance Utrecht
de Nederlandse standplaats van het wereldwijde
festival voor elektronische muziek. Compleet
uitverkocht: ruim 30.000 bezoekers.
Dutch Comic Con
32.000 liefhebbers transformeren tijdens dit
tweedaagse event in hun favoriete strip- en
fantasyfiguur of gamepersonage.

VSK
de grootste vakbeurs voor de installatiebranche
over sanitair, klimaatbeheersing en koudetechniek
scoort de hoogste klantwaardering in 25 jaar.
Bijna 35.000 bezoekers.
KNMP voorjaarscongres
het KNMP Congres voor apothekers en
apotheken vindt tweemaal per jaar plaats in het
Beatrix Theater. Gemiddeld 1.250 bezoekers.
Dancefair
dit event voor music makers telt 6.000 vierkante
meter aan beursvloer vol muziekinstrumenten,
software en zakelijke muziekdienstverleners.
Support
event voor mensen met een bewegings
beperking, hun familieleden, begeleiders en
mantelzorgers en voor zorgprofessionals.
Veelzijdig aanbod in onder andere hulpmiddelen,
mobiliteit & vervoer, sport & vrije tijd en wonen
& domotica. Goed voor 13.000 bezoekers.
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FOX Sports & Eredivisie VoetbalFestival
de eerste editie van dit festival is in de zomer
van 2018 één groot feest voor alle voetbalfans.
Een dag vol wedstrijden, fun, activiteiten en
ontmoetingen met bekende voetballers en
YouTubers. Wordt vervolgd in 2019.
VIV Europe
de internationale vakbeurs voor de innovatieve
veehouderij beleeft het 40-jarig jubileum met een
aantrekkelijk inhoudelijk programma. En omdat
de beurs dit jaar tegelijk valt met het WK Voetbal
is een WK Arena met live voetbalwedstrijden
gebouwd.
Bouwmaat XXL
het Bouwmaat-branded event voor de
ervaren bouwvakker is een combinatie van
een dynamische vakbeurs en een spetterend
feestprogramma. Goed voor 2.500 bezoekers.
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World of Dinos
meer dan zestig levensechte, bewegende dino’s
op ware grootte tentoongesteld in decors die
passen bij hun natuurlijke leefomgeving. Populair
bij jong en oud: meer dan 50.000 bezoekers.

Smart Homes & Intelligent Buildings
hoogwaardig kennisevent over het thema
intelligente woningen en gebouwen, gericht
op de professionele markt. Deze tweede editie
verdubbelt in aantal bezoekers: 704.

Computable 50 jaar
de dertiende editie van de Computable Awards
is een avond vol champagne, led dansers, maar
ook De Speld Live. Voor Computable is het een
speciale editie, want het 50-jarig jubileum van de
ict-vaktitel wordt gevierd.

ICT & Logistiek
event dat professionals in de logistiek een
actueel overzicht geeft van toepassingen en
diensten voor de complete supply chain. Met
145 exposanten en 5.552 bezoekers is dit een
recordeditie.

Prinses Máxima Centrum benefietgaladiner
het Prinses Máxima Centrum en Jaarbeurs
organiseren in het Beatrix Theater een
succesvolle benefietavond met een opbrengst
van maar liefst € 1.001.700,-.

KvK Startersdag, Jonge Startersdag en
Startersdag4Kids
drie doelgroepen onder het dak van Media Plaza,
op uitnodiging van de Kamer van Koophandel.
Voor kinderen van 8 tot en met 12 de KVK
Startersdag4Kids, voor jongeren tot en met 18 de
KVK Jonge Startersdag en voor volwassenen de
KVK Startersdag.

LEGO® World
het leuke familie-uitje in de herfstvakantie
waarbij het maar om één ding draait: LEGO! Editie
2018 is de meest succesvolle ooit: meer dan
90.000 bezoekers.
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En niet te vergeten:
Opening vernieuwde Jaarbeursplein
De Utrechtse wethouder Victor Eberhardt
opent het vernieuwde Jaarbeursplein;
de ondergrondse parkeergarage van drie lagen
met de bijbehorende inrit op de Croeselaan en
het plein er bovenop.

Tesla Powerpack op parkeerplaats Jaarbeurs
Utrecht heeft een primeur: op de parkeerplaats
van Jaarbeurs staat een Tesla Powerpack. De
gloednieuwe batterij heeft een oppervlakte
van ongeveer 20 m2 en is gekoppeld aan
200 zonnepanelen en 20 laadpunten voor
elektrische auto’s.

