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DANMARKS
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A

17. - 18. AUGUST 2019
ODENSE CONGRESS CENTER

uto Show er landets største bilshow for alle med
benzin i blodet - store som små - og interesse i de
firehjulede. Den 17.-18. august 2019 kan hele familien
nu for tredje år i træk opleve de nyeste, flotteste, vildeste,
dyreste og mest unikke biler
fra ind- og udland, når de
store haller i Odense Congress
Center danner rammen om
Danmarks største bilshow lige
midt i landet. Her kan publikum se alt fra hverdagsbiler,
klassiske biler og unikke sportsvogne til helt vilde superbiler
og racerbiler i alle afskygninger.
Det er dog ikke kun indendørs, at publikum kan opleve fanta-

Auto Show byder på superbiler, sportsvogne, racerbiler og meget andet, som
hele familien elsker at komme tæt på

stiske biler. Udendørs opbygges hvert år en kæmpe arena med
tribuner og betonafspærringer, hvor professionelle racerkørere
laver røgfyldte køreshows hele weekenden. De vilde shows er
et kæmpe hit for hele familien.
Fremvis og sælg dine produkter til over
20.000 købestærke og bilglade danskere.
Alt er muligt til Auto Show, og din stand
kan opbygges helt, som du ønsker det.
Du vil opleve et publikum, som er super
dedikeret til alt omkring biler. Showet er
under tag, så du skal ikke bekymre dig
om vejret – du kan i stedet koncentrere dig om at opbygge den
perfekte stand til din virksomhed.
Vi glæder os til at lave landet største bilshow sammen med dig!

”i 2019 forventer vi over
20.000 købelystne gæster til
auto show denmark”

hvorfor udstille til auto show?
MANGE GÆSTER

Det er nu tredje år i træk, at du kan
opleve Auto Show. I 2017 var der
over 15.000 besøgende, og i 2018 var
tallet over 17.000 mennesker. I 2019
intensiveres markedsføringen, og der
forventes over 20.000 gæster.

ACTION-PAKKET

Den udendørs live-arena leverer
imponerende køreshows flere gange
dagligt. Der er rift om pladserne på
de store tribuner, hvorfra både børn
og voksne kan opleve professionelle
racerkørere give den gas i arenaen.

www.auto-show.dk

I 2018 var der 150 meter kø ved indgangen, da dørene åbnede lørdag kl. 10. Så
populært er Auto Show blevet på få år
Tre kæmpestore messehaller og
titusindvis af kvadratmeter udendørsområde danner rammen om
Danmarks største bilshow

FLOTTE STANDE

I OCC er der blandt andet strøm, vand,
trykluft, trådløst internet og meget andet i
de store haller, og du kan derfor opbygge
lige præcis den professionelle stand, du
ønsker. Kun fantasien sætter grænser for
din virksomhed til Auto Show.

www.auto-show.dk

8 GRUNDE TIL AT

BOOKE
AUTO
SHOW-STAND
PERSONLIGE RELATIONER ER KORTESTE VEJ TIL SALG – VI GIVER DIG
HER 8 GODE GRUNDE TIL, AT DIN VIRKSOMHED SKAL MED!

• FREMVIS OG SÆLG dine produkter direkte til over 20.000
købestærke bilentusiaster i kernegruppen 20-55 år med bilen
som stor interesse.

•

UDVID DIN KUNDEKREDS med tusindvis af nye interesserede, som du kan vise din virksomhed og produkter frem til.

• UDSTILLERE BLIVER NÆVNT med navn og link på Autoshow.dk og på Boosted.dk (over 100.000 brugere pr. måned.).

• INVITER KUNDER, medarbejdere eller medlemmer med

til Auto Show og gør weekenden til en social event, som ingen
glemmer foreløbigt.

• MØD OG PLEJ eksisterende kunder, som i stor stil vil valfar-

• ALT ER MULIGT omkring opbygning af stande – Odense

• AUTO SHOW er under tag i det flotteste miljø og er derfor

• DU FINDER med garanti ikke et mere entusiastisk og købe-

te til landets største bilshow.
ikke afhængig af vejret.

Den store live-arena er noget helt unikt for et dansk motorshow. Her laves underholdende køreshows med racerkørere
fra flere forskellige lande. Her en Monster Energy-kører fra
England i en racer-Nissan GT-R med 1.200 hestekræfter!

Congress Center byder professionel hjælp til hele processen.
stærkt publikum inden for bilmiljøet i Danmark.

Køen lørdag morgen fyldt med
købelystne Auto Show-gæster

Vis hvad dit firma kan
til tusindvis af gæster

Din messestand kan blive
præcis, som du ønsker den

Lav gode tilbud og omsæt for store summer

Auto Show er
stedet at fremvise
virksomhedens
flotteste biler

Flere store tribuner sættes op langs
live-arenaen, og her er proppet
med mennesker til alle køreshows
Til Auto Show kan publikum opleve
flere kendte motorsportsstjerner

Vil du vise dine produkter frem til
Danmarks største bilshow? Så
book en stand med det samme!

hvad fik I ud af at have stand til auto show?

I Odense Congress Center er der
uendelige muligheder for at opbygge
flotte stande og møde nye kunder

”Auto Show Denmark 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
er meget velarrangeret, og alt forløb over al forventning. Rigtig mange glade bilinteresserede mennesker
kom forbi vores stand i løbet af weekenden, og vi fik
en masse snak med både gamle og nye kunder, der
efterfølgende har det givet vores forretning mange
forespørgsler og ordrer – vi ses helt klart i 2019”.
– Karsten Kjeldsen, KK AutoTeknik
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MULIGHEDER OG PRISER
AUTO SHOW 2019 BYDER PÅ ET HAV AF MULIGHEDER OG
SAMMENSÆTNINGER. KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET TILBUD!

20st18
st
20st182018
gu
au
gu
gu
2.se.-1
au
2.
2.
11.-1oden
.-1
11
11
terau
cen
ters center
gres
s cen
con
gres
gres
se scon
se con
oden
oden
OPLEV
MONSTERET
:

OPLEV
MONSTE

OPLEV
MONSTE

NISSAN GT-R

NISSAN GT-R

1.200 HK 1.200 RET: 1.200 RET:
HK
HK
NISS
AN GT-R

SHOW
BIL
SHOW
TEKS
BIL
BILSHOW
TE
RSSTØ
RSTE
KSRSSTØ
ARNM
AR
DANMAR
NMSTØ
DAKS
DA
Logo og reklame på plakater og i
program giver en høj synlighed

w.dk
.auto
-show.dk
PÅ www
.auto
.auto-show.dk
www
ELLERNGEN
PÅ -sho
PÅ www
NGENI INDGA
ELLERNGEN
ELLER
INDGATTER
I INDGA
BILLETTER IBILLE
BILLETTER
17/07/2018 22.34

17/07/2018 22.34

as_plakat_18.indd

1

as_plakat_18.indd

17/07/2018 22.34

flere muligheder for omtale og gode rabatter
Auto Show 2019 arrangeres i samarbejde med Boosted Magazine,
som er et af landets største bilmedier. Ved indgåelse af aftale
til Auto Show 2019 vil rabatter kunne opnås, hvis der samtidig
bookes andre produkter og/eller eksponeringsaftale med Boosted
Magazine på Boosted.dk.
Boosted.dk har 105.000 brugere om måneden
Boosted har over 46.000 følgere på sociale medier
Boosteds nyhedsbrev har 20.500 modtagere

Ovenstående er vejledende, spørg gerne for specifikt tilbud.

Du har over 20.000 bilentusiaster i din virksomheds målgruppe
samlet, så hvorfor ikke bombardere dem med branding? Vi tilbyder massevis af muligheder for bl.a. banner-ophængning mm.
Ophængning af bannere og opsætning
af beachflag i live-arenaen:
Ophængning af bannere på indvendige
vægge i messehaller:

I live-arenaen gives køreshows fra nogle af
verdens bedste motorsportskørere – her
kan du få sat dine bannere og beachflag op

Boosted.dk har over 100.000
besøgende hver måned

Kontakt os for yderligere information og tilbud.

arrangementer, hotel, bespisning og vip-booking
Auto Show råder over et hav af ekstraordinære muligheder for
dig og din virksomhed, som vil give kunder, samarbejdspartnere,
medarbejdere m.fl. en helt unik og uforglemmelig oplevelse.

Pr. stk. fra 5.900 kr.
Pr. stk. fra 8.900 kr.

Udover de 108 værelser på 4-stjernede Hotel Odense, er det også
muligt at booke private lounges med egen indgang og fuld forplejning til både store og mindre selskaber. Forstærk VIP-oplevelsen
for dine kunder eller samarbejdspartnere med egne billetter med
logo, egen indgang, luksus-overnatning m.m. Men også basic forplejnings-billetter til messens mange spisesteder er en mulighed.

Ovenstående er vejledende, spørg gerne for specifikt tilbud.

Skal dine kunder eller medarbejdere forkæles til Auto Show?

REKLAME PÅ ARMBÅND OG medarbejdere
Adgangsarmbånd bliver båret af alle tilskuere, udstillere
og crew hele weekenden

Fra 6.900 kr.
Fra 9.900 kr.
Fra 5.900 kr.
Fra 12.900 kr.
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10.900 kr.
23.900 kr.
31.900 kr.
39.900 kr.
19.900 kr.
29.900 kr.

branding af din virksomhed PÅ bannere, beachflag osv.

Logo på Auto Show 2019 plakat
Helsides annonce i program
Halvsides annonce i program
Omtale i artikel i program

1
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Vil du sælge eller blot opbygge en flot showcase af din virksomheds produkter eller ydelser, så er en stand til Auto Show
Denmark præcis det, du søger.

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

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

• kæmpe udendørs • kæmpe udendørs • kæmpe udendørs
bilER fra ind- og udland
og udland fra ind- og udland
indfratilbud!
bedste
vilDestedebilER
s bilshow med DE vilDeste
debilER
DE vilDeste
med
med DE
landet
bilshow
bedste tilbud! de bedste tilbud!
s bilshow
smed
fra hele
indendør
DET KAN DU OPLEVE: indendør
landet med
udstiller
•DET
hele• udstiller
ing indendør
KAN DUeOPLEVE:
e fra hele landet med
DET KAN DU OPLEVE:
ing • udstillere fraing
køreshow for fuld udblæsn
køreshow for fuld udblæsn
køreshow for fuld udblæsn

stand i messehaller eller udendørs på live-område
Stand i messehaller – 9 M2
Stand i messehaller – 36 M2
Stand i messehaller – 81 M2
Stand i messehaller – 120 M2
Stand udendørs område – 30 M2
Stand udendørs område – 50 M2

REKLAME I PROGRAM OG PÅ PLAKATER

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.
Logo på udstillerarmbånd
Logo på tilskuerarmbånd
Logo på medarbejdertøj

Fra 9.900 kr.
Fra 13.900 kr.
Fra 12.900 kr.
Auto Show råder over hele Hotel Odense, der ligger
på samme adresse som Odense Congress Center

www.auto-show.dk
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OCC ligger i Odense midt i landet, så
det er let for alle at komme dertil

SÅ STORT ER AUTO SHOW DENMARK
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Hotel
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Teamet med billeder af alle

VORES TEAM ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG
FOLKENE BAG AUTO SHOW HAR TILSAMMEN MERE END 50 ÅRS
ERFARING MED STORE EVENTS I DANMARK.

joseph berg

OLAV LANGDAHL

MARTIN POORHAMIDI

kasper erling

jb@auto-show.dk
tlf. 60164171

motorolav@auto-show.dk
tlf. 53282120

mp@auto-show.dk
tlf. 60188087

ke@auto-show.dk
tlf. 23456261

salgskoordinator

showkoordinator

ARRANGØR

www.auto-show.dk

ARRANGØR

