
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni zetten Technology Base en Twente Airport 

eenmalig hun hekken open als eventlocatie waar techniek en innovatie 

rondom duurzame mobiliteit centraal staat. Deze voormalige militaire 

basis gebruikte de Nederlandse Luchtmacht voor onderhoud en testvluch-

ten van F16 gevechtsvliegtuigen. De shelters waar zij gehuisvest waren 

vormen deze dagen het decor voor MOVE EAST. De hotspot voor alles wat 

te maken heeft met duurzame mobiliteit: op de weg, door de lucht en via 

het water. 

Is uw bedrijf actief in duurzame mobiliteit? 
Presenteer uw bedrijf op MOVE EAST!  

 Waarom deelnemen?Waarom deelnemen?

> Meerwaarde van ondernemer wordt zicht- en tastbaar op dit event  

      voor zowel zakelijke als consumentenmarkt (doel 5000 bezoekers);

>  Een totaalbeeld van E-mobility op een unieke locatie;

>  Inspirerende thema’s om kennis op te doen en business te genereren.
 

De volgende thema’s staan centraal tijdens MOVE EAST: 

Mobiliteit, Logistiek, Luchtvaart, Drones, Opleidingen en Innovatie. 

Deze thema’s komen tot leven op de diverse pleinen waar concrete 

oplossingen te zien en ervaren zijn.
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TECHNOLOGY BASE 

TWENTE AIRPORT 

MOVE MOVE EASTEAST
Hét E-Mobility event van Oost-Nederland



Tijdens MOVE EAST maakt de bezoeker kennis met alle nieuwtjes en 

innovaties op het gebied van duurzame mobiliteit. Van personenvervoer, 

goederenvervoer tot aan het luchtverkeer. Deze branches zijn enorm in 

beweging. Veel bedrijven uit de provincies Overijssel en Gelderland creë-

ren innovatieve E-mobility ontwikkelingen en dat willen we graag laten 

zien. 

Verras zowel zakelijke klanten als consumenten met 
uw duurzame innovaties op onze interessante locatie!  

Vrijdag 16 juni

MOVE EAST is een tweedaags event, waar op vrijdag de zakelijke markt 

geïnspireerd wordt over toekomstige bedrijfsoplossingen door middel van 

inspirerende exposanten en boeiende kennissessies. 

Deelnamemogelijkheden:

Hoofdsponsor: gereserveerd   € 25.000 

Sub-sponsor : 6 plaatsen beschikbaar  € 10.000

XL-Pakket: 100 m2    €  6.000    

L-Pakket: 50 m2    €  2.000      

M-Pakket: 20 m2    €  1.000 

MOVE EAST wordt georganiseerd door Provincie Overijssel en 

Provincie Gelderland in samenwerking met Oost NL & Electrevents. 

Gertjan Roos

06 101 916 87

gertjan@buro10events.nl

Peter van Houten

06 576 340 86

Peter.vanhouten@oostnl.nl

 CONTACT

Zaterdag 17 juni

Op zaterdag zijn Technology Base en Twente Airport open voor de consu-

ment die op zoek is naar verdieping in de toekomst van duurzame mobi-

liteit. De ervaring staat centraal deze dagen en inspireert de bezoeker om 

kennis op te doen door de beleving van de thema’s. Verschillende work-

shops maken het mogelijk om de juiste kennis en ervaring op te doen. 


