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Al 35 jaar organiseert 
PlusProducties succesvolle 
beurzen, concerten en 
evenementen. Profiteer van 
de kwaliteit en ervaring die 
wij u kunnen bieden. 
www.plusproducties.nl

Deelnemen?
Vertrouw op de zekerheid van een betrokken, ervaren en professionele 
organisatie. Profiteer van de publicitaire kracht en de strategische 
samenwerking in de markt. Benut uw eigen creativiteit voor aanvullende 
ideeën en wensen. Nodig gratis uw relaties uit voor een bezoek aan uw 
stand. Zet de voordelen op een rij en neem deel aan deze editie tegen 
extra aantrekkelijk tarief.

Gebruik het inschrijfformulier of neem contact op voor meer informatie. 
Wij zijn u graag van dienst.

CamperExpo, Postbus 1999, 6801 BZ Arnhem
06 45 29 24 72 | info@camperexpo.nl | www.camperexpo.nl 

CamperExpo biedt schitterende campers, nieuw én jong gebruikt. 
Daarnaast handige accessoires, camperbouw, interessante 
camperbladen en de allernieuwste snufjes en toepassingen voor de 
camper. En natuurlijk informatie over de mooiste camperplaatsen in 
Nederland, Europa en verder! Voor vakantie of weekend weg.

Fabrikanten, importeurs, dealers, toeleveranciers, clubs en verenigingen 
brengen een gevarieerd aanbod. Professionals, liefhebbers en 
gebruikers delen hun ervaringen en geven tips, informatie en advies.

Op de CamperExpo bent u van 17 t/m 19 maart 2023 welkom in het 
prachtig gerenoveerde Expo Houten (Utrecht).
Méér oppervlakte, zowel binnen als buiten, biedt méér mogelijkheden! 

De meest complete Camperbeurs brengt 15.000 campervrienden
en 100 exposanten bijeen in 4 hallen. 

CamperExpo, de meest
complete Camperbeurs!

CamperExpo

B e u r z e n      C o n c e r t e n      E v e n e m e n t e n

een productie van

Op de CamperExpo kunnen bezoekers 
kennismaken met de winnaar van de verkiezing 
‘Kampeerauto van het jaar 2023,
een initiatief van de NKC.


