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Auto Show Denmark er landets 
største bilshow for den krævende 
bilentusiast. Her har vi udeluk-

kende de firehjulede i fokus, og alt hvad 
dertil hører af udstyr, værktøj, reservedele 
og race. Auto Show så dagens lys i 2017 
og tiltrak hele 15.200 besøgende bilinte-
resserede. Med erfaringer i bagagen fra 
første afholdelse, bliver Auto Show 2018 
endnu større, bedre og med flere besø-

gende. Fremvis og sælg dine produkter 
til over 20.000 købestærke bilentusiaster, 
der er vant til at bruge mange penge på 
biler, reservedele, udstyr og ting til gør det 
selv-segmentet. Alt er muligt her, og du vil 
opleve et publikum, som er super dedike-
rede til alt omkring biler. Showet er under 
tag, så du skal ikke bekymre dig om vejret 
– du kan koncentrere dig om at opbygge 
den perfekte stand til din virksomhed.

DANMARKS
STØRSTE BILSHOW

11. - 12. AUGUST 2018
ODENSE CONGRESS CENTER

SPÆNDENDE facts om auto show denmark

MANGE GÆSTER
2017 var første år for Auto 
Show Denmark, og impo-
nerende 15.200 bilinteres-
serede besøgte messen. 

VILD ACTION
Den udendørs live-arena 
leverer imponerende køre-
shows fire gange dagligt af 
30 minutters varighed. 

FLOTTE STANDE
I OCC er der bl.a. strøm, 
vand, trykluft m.m. og du 
kan derfor opbygge lige 
præcis den stand, du ønsker.

Over 15.000 mennesker besøgte 
Odense Congress Center til den før-
ste udgave af Auto Show Denmark

Skandinaviens mest unikke klassikere 
kan opleves indendørs i hallerne

Også superbilerne kigger 
forbi i 2018. Her Zenvo i 2017

Store udenlandske navne giver 
show i arenaen hele weekenden. 
Her Mad Mike fra New Zealand

Alt i biludstyr og gør det selv-værktøj 
vises frem til Auto Show Denmark

Til Auto Show vises mange 
typer af produkter frem

Tribunerne giver mulighed 
for ekstra godt overblik, når 
der køres race i arenaen

www.auto-show.dk – tlf. 60 18 80 87 – kontakt@auto-show.dk



“Auto show was a blast and 
one of the best organized 
events I’ve ever been to – 

that says a lot as I’ve been at 
hundreds all over the world”

– Red bull og mazda-atleten, 
Mad Mike Whidett, new zealand



� Fremvis og sælg dine produkter 
direkte til 20.000+ købestærke bilentusia-
ster i kernegruppen 17-55 år med bilen 
som passion og gør det selv-mentalitet.

� Udvid din kundekreds og forretning 
med tusindvis af nye interesserede.

� Mød og plej eksisterende kunder, som 
i stor stil vil valfarte til landets største 
bilshow.

� Auto Show er under tag i det flotteste 
miljø og er derfor ikke afhængig af vejret.

� Alle de andre firmaer er der!

� Udstillere bliver nævnt i det lands-
dækkende Boosted Magazine (69.500 
læsere pr. måned.).

� Udstillere får redaktionel artikel på  
Boosted.dk (50.000 besøgende pr. md.).

� Invitér et aftalt antal kunder eller 
samarbejdspartnere med til Auto Show 
helt gratis.

� ALT er muligt for opbygning af en flot 
stand – også lyd og lys. 

� Du finder med garanti ikke mere en-
tusiastisk og købestærkt publikum i DK. 

10 GRUNDE TIL AT 
BOOKE AUTO SHOW-STAND
PERSONLIGE RELATIONER ER KORTESTE VEJ TIL SALG – VI GIVER 
DIG HER 10 GODE GRUNDE TIL, AT DIN VIRKSOMHED SKAL MED!

hvad fik I ud af at have stand til auto show?
”Auto Show 2017 var for os et forsøg på at møde 
nye kunder og vise, hvad vi går og roder med til 
dagligt, hvilket må siges at lykkes 110 procent. 
Showet var meget velarrangeret, og alt forløb over 
al forventning. Rigtig mange glade bilinteresserede 
mennesker kom forbi vores stand i løbet af week-
enden, og vi fik en masse snak både gamle og nye 
kunder, der efterfølgende har det givet min forret-
ning mange forespørgsler og ordre – vi ses helt klart 
i 2018”. – Karsten Kjeldsen, KK AutoTeknik

Det store antal besøgende til Auto 
Show (15.200 i 2017) skyldes blandt 
andet den store rækkevidde på vores 
markedsføring. Her kan du se en 
liste over en del af eksponeringen i 
forbindelse med sidste års show.
• Reklame på Radio Diablo: 124.500 
mennesker over to uger.
• Reklame på The Voice: 733.000 
mennesker over to uger.
• Jysk Fynske Medier, seks 
radiokanaler: 626.000 over to uger.

• Rosengaardscentret, Odense, LED-
skilte og skærme over tre uger: 516.000 
mennesker.
• Rækkevidde Facebook, ca. 800.000 
mennesker i en måned op til showet.
• Diverse omtaler på bilsites, 
nyhedssites, VisitFyn.dk osv. I alt     
over 15 websites.
- Omtale i Boosted Magazine i et år. 
69.500 læsere om måneden.

Total eksponering i 2017: 
Mere end 2 millioner danskere

MASSIV EKSPONERING AF AUTO SHOW

KK Autoteknik fra Skive 
har allerede booket stand 
til Auto Show 2018

Radioreklamer på landets syv største 
kanaler blev fulgt op af konkurrencer 
og interviews med arrangørerne

516.000 mennesker så de 
mange lysreklamer ved lan-
dets største indkøbscenter i 
ugerne op til Auto Show

Også udendørs er det muligt 
at købe standplads. Som 
Monster Energy her i 2017

www.auto-show.dk – tlf. 60 18 80 87 – kontakt@auto-show.dk



MULIGHEDER FOR DIN 
VIRKSOMHED

AUTO SHOW 2018 BYDER PÅ ET HAV AF MULIGHEDER OG 
SAMMENSÆTNINGER. KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET TILBUD!

stand i messehaller eller udendørs på live-område:

REKLAME PÅ ARMBÅND OG medarbejdere:

branding af din virksomhed PÅ bannere etc.:

REKLAME I PROGRAM OG PÅ PLAKATER:

flere muligheder for omtale og gode rabatter:

Vil du sælge eller blot opbygge en flot showcase 
af din virksomheds produkter eller ydelser, så er 
en stand på Auto Show præcis det, du søger.

Vores mere end 50 flittige medarbejdere er meget 
synlige før, under og efter messen. Det samme er 
de mere end 20.000 adgangsarmbånd, som din 
virksomhed kan komme på. Armbånd sidder på 
alle besøgende, udstillere, medarbejdere m.fl.

Du har over 20.000 bilentusiaster i din virksom-
heds målgruppe samlet, så hvorfor ikke bombar-
dere dem med branding? Vi tilbyder massevis af 
muligheder for bl.a. banner-ophængning mm.

Månederne op til Auto Show 2018 vil vores 
officielle plakat blive omdelt til virksomheder, 
uddannelsessteder, institutioner m.m. med mu-
lighed for synlighed til netop din virksomhed. 
Det samme er muligt i de 20.000 programmer, 
som uddeles til alle besøgende ved indgangen.

Auto Show 2018 arrangeres i samarbejde med 
Boosted Magazine, som er landets største bilma-
gasin omhandlende specialbiler. Ved indgåelse 
af aftalte på Auto Show 2018 vil rabatter kunne 
opnås, hvis der samtidig bookes andre produkter 
og/eller eksponeringsaftale med Boosted Maga-
zine. Kontakt os for yderligere information.

Stand i messehaller – 9 M2 10.900 kr.
Stand i messehaller – 36 M2 23.900 kr.
Stand i messehaller – 81 M2 31.900 kr.
Stand i messehaller – 120 M2 39.900 kr.
Stand udendørs område – 30 M2 19.900 kr.
Stand udendørs område – 50 M2 29.900 kr.
Ovenstående størrelser er vejledende, spørg for specifikt tilbud.

Logo på udstillerarmbånd 9.900 kr.
Logo på tilskuerarmbånd 13.200 kr.
Logo på medarbejdertøj fra 12.900 kr.

Ophængning af bannere op til 6 meter i længden i 
live-arenaen. Pr. stk.  5.900 kr.
Ophængning af reklamer op til 6 meter på 
indvendige vægge i messehaller. Pr. stk.  8.900 kr.
Ovenstående størrelser og placeringer er vejledende, spørg for specifikt tilbud.

Logo på Auto Show 18 plakat 6.900 kr.
1/1 helsides annonce i program 9.800 kr.

Salg eller blot showcase af dine 
produkter – Auto Show er stedet

Adgangsarmbånd 
bliver båret af alle 
tilskuere, udstillere og 
crew hele weekenden

I den udendørs live-arena 
gives der køreshows fra 
nogle af verdens bedste mo-
torsportskørere – han kan du 
få hængt dine bannere op

Boosted Magazine har 
69.500 læsere pr. måned

www.auto-show.dk – tlf. 60 18 80 87 – kontakt@auto-show.dk

VIL DU VÆRE MED?
KONTAKT OS NU FOR AT BOOKE

MARTIN POORHAMIDI
+45 6018 80 87
kontakt@auto-show.dk

Logo på plakater og program 
giver en høj synlighed 



PAKKELØSNINGER
VIL DU INVITERE HELE FIRMAET, HAVE MAKSIMAL EKSPONERING 
FØR, UNDER OG EFTER MESSEN, ELLER BARE LIDT AF DET HELE, 

SÅ KAN VORES PAKKER VÆRE LØSNINGEN!

www.auto-show.dk – tlf. 60 18 80 87 – kontakt@auto-show.dk

HAR DU ANDRE ØNSKER? SÅ FINDER VI EN LØSNING SAMMEN

MARTIN POORHAMIDI
+45 6018 80 87
kontakt@auto-show.dk

        BRONZE-PAKKEN
– 25 stk. weekendbilletter til Auto Show 2018
– 9 M2 udstillerstand i messecenter
– 1 stk. kvartsides trykt annonce i Boosted Magazine måneden op til messen
– 1 stk. advertorial (produkt/firmaomtale) på Boosted.dk og sociale kanaler
Samlet normalpris – 25.050 kr.

Pris:  19.900 kr.

        SØLV-PAKKEN
– 50 stk. weekendbilletter til Auto Show 2018
– 36 M2 udstillerstand i messecenter
– 1 stk. halvsides trykt annonce i Boosted Magazine måneden op til messen
– 2 stk. advertorials (produkt/firmaomtale) på Boosted.dk og sociale kanaler
Samlet normalpris – 49.300 kr.

Pris: 39.900 kr.

        GULD-PAKKEN
– 100 stk. weekendbilletter til Auto Show 2018
– 81 M2 udstillerstand i messecenter
– 1 stk. helsides trykt annonce i Boosted Magazine måneden op til messen
– 3 stk. advertorial (produkt/firmaomtale) på Boosted.dk og sociale kanaler
Samlet normalpris – 82.200 kr.

Pris: 69.900 kr.

I pitten kan du komme helt 
tæt på de hurtige racerbiler 
og få en snak med kørerne

De underholdende køreshows er 
populære hos store og små, så der-
for er tribunerne proppet til randen



OVERSIGTSKORT – AUTO SHOW 2018

www.auto-show.dk – tlf. 60 18 80 87 – kontakt@auto-show.dk
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MOTORvej E201 km

TRIBUNE

OCC ligger lige midt i Danmark og har 
topmoderne faciliteter og muligheder. 


