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30.000 KVADRATMETER • 22.000 GÆSTER

KÅRING AF
ÅRETS GTI
I samarbejde med Bil
Magasinet skal vinderen af
Årets GTI i Danmark findes

Auto Show er landets største bilmesse 
og besøges af folk fra hele Danmark

Fra superbiler til hverdagsbiler og 
udstyr – Auto Show har det hele

På scenen er der underholdning 
for både børn og voksne
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Auto Show er landets største bilshow for alle med ben-
zin i blodet - store som små - og interesse i de firehju-
lede. Den 15.-16. august 2020 kan hele familien nu for 

fjerde 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 dan-
ner rammen om Danmarks 
største bilmesse lige midt i 
landet. Her kan publikum se 
alt fra hverdagsbiler, klassiske 
biler og unikke sportsvogne til helt vilde superbiler og racerbi-
ler i alle afskygninger, sammen med alt det nye udstyr til biler. 
  Det er dog ikke kun indendørs, at publikum kan opleve fanta-

stiske biler. Udendørs opbygges hvert år en kæmpe arena med 
tribuner og betonafspærringer, hvor professionelle racerkørere 
laver actionfyldte køreshows hele weekenden. De vilde shows 
er et kæmpe hit for hele familien. 

Fremvis og sælg dine produkter til over 
22.000 købestærke og bilglade danskere. 
Alt er muligt til Auto Show, og din stand 
eller branding kan opbygges helt, som du 
ønsker det. Du vil opleve et publikum, 
som er super dedikeret til alt omkring bi-
ler. Messen 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 landets største bilmesse sammen med dig!

DANMARKS
STØRSTE BILMESSE

15. OG 16. AUGUST 2020
ODENSE CONGRESS CENTER

hvorfor HAVE STAND til auto show 2020?

”20.422 besøgte Auto Show 
i 2019 – vi forventer over 
22.000 mennesker i 2020”

MANGE KUNDER 
For fjerde år i træk tiltrækker Auto 
Show bilentusister fra hele landet. I 
2019 besøgte 20.422 gæster messen, 
og i 2020 forventer vi 22.000 gæster i 
Odense den 15.-16. august.

FOR HELE FAMILIEN
På Auto Show-scenen kan hele famili-
en opleve spændende underholdning. 
Der vil både være noget for børnene, 
og som noget nyt præsenteres delta-
gerbilerne i Året GTI 2020 fra scenen.

BYG FLOT STAND
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 til din virksomhed.

Scenen i Arena Fyn var et kæmpe hit i 2019, så i 2020 
præsenterer vi meget mere underholdning for store og 
små. Her underholder Motor Mille fra DR Ramasjang de 
mange besøgende børn til messen i 2019

Auto Show er det perfekte sted at 
fremvise virksomhedens produkter - 
uanset om det er bilpleje, forsikringer, 
alarmer eller som her - luksusbiler fra 
Mercedes-AMG hos P. Christensen A/S

Trods lidt regn lørdag morgen var der 200 meter 
kø, da dørene åbnede klokken 10. Så ivrige var 
publikum for at komme ind til Auto Show 2019
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HVAD siger VIRKSOMHEDERNE?

disse virksomheder var til auto show 2019

”Sportscar Event har igen i år haft fornøjelsen af at deltage ved Auto Show i Odense. 
Det har været en fantastisk mulighed for os at kunne udbrede kendskabet til vores vel-
gørende arbejde. Vores stand var velbesøgt og velplaceret, og vi er blevet mødt af stor 
samarbejdsvilje fra arrangøren, så alt har bare fungeret 100%! Aflevering og afhentning 
af biler, opstilling af stand osv. har fungeret upåklageligt. Vi lavede ny rekord mht. ind-
tægt til vores event i Odense Lufthavn to uger efter, så det har helt klart spillet en stor 
rolle, at vi var med til Auto Show. Vi glæder os til 2020.” – Jacob Skree, Sportscar Event

”Auto Show er den bilmesse, som branchen har efterspurgt i årevis. Arrangøren har 
sat nogle super velorganiserede rammer, der gør det muligt at samle alle dele af auto-
branchen og kombinere branding med direkte salg til slutbrugeren. Vi deltog for første 
gang i 2019 og slog alle vores salgsrekorder sammenlignet med alt, hvad vi tidligere har 
deltaget i – og det er ikke småting. Det eneste vi ærgrer os over er, at vi ikke har deltaget 
noget før.” – Anders Sommer, Meguiar’s Danmark

”Liqui Moly er på vej frem i Danmark. Vi søgte en mulighed for at øge vores ’brand 
awareness’ i Danmark, så for os var der ingen tvivl om, hvilken vej vi skulle gå. Vi sat-
sede stort på Auto Show 2019, og blev mødt af over 20.000 eksisterende og potentielle 
kunder på en enkelt weekend. Efterfølgende har vi kunne registrere en voldsomt stigen-
de interesse for vores brand og vores produkter. Vi er helt sikkert på plads igen til Auto 
Show 2020.”  – Mikkel Wickberg, Liqui Moly

”Som udstiller (og gæst) havde vi en fantastisk oplevelse til dette års Auto Show i 
Odense. Vores forventninger var at opnå en bred promovering af Lamborghinis nye mo-
del – Huracán EVO, hvilket til fulde blev indfriet grundet det imponerende besøgstal, 
som bestod af dedikerede bilentusiaster.” – Lizeth Ladehoff, Lamborghini Copenhagen

AUTO SHOW I TAL

Tyske Liqui Moly havde i 2019 bygget 
en stor stand med simulator og me-
get andet. De kommer igen i 2020

22.000 GÆSTER
I 2019 besøgte 20.422 mennesker Auto 
Show. I 2020 forventer vi over 22.000.

17 BILMÆRKER
I 2019 var 17 bilmærker repræsenteret til 
Auto Show. I 2020 bliver det endnu flere.

14 TIMER
Auto Show varer to dage med åbningsti-
der på i alt 14 timer proppet med gæster.

4 SPISESTEDER
Tre spisesteder sørger for publikums sult. 

En særskilt udstillerrestaurant til dig.

95 VIRKSOMHEDER
Som udstiller kan du netværke blandt de 
mange andre virksomheder, der udstiller.

1.000 METER
Auto Show afholdes kun 1 km fra E20-

motorvejen. Og vi har 1.200 gratis p-pladser.

1 UDSTILLING
Auto Show er landets største udstilling, der 

100 procent fokuserer på biler.

5 MILLIONER
Markedsføringen giver eksponering af 

Auto Show over 5 millioner gange.

30.000 KVM
I 2020 fylder Auto Show hele Odense Con-
gress Center. Både indendørs og udendørs.

DET ER LET NOK AT ROSE SIG SELV, SÅ HER LADER VI UDSTILLERNE 
FORTÆLLE OM DERES OPLEVELSER MED AUTO SHOW
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bil magasinet og auto 
show finder årets GTI

Hvilken GTI-bil er den bedste? Det er der 
naturligvis mange meninger om, og derfor 
har vi sat os for at finde hele Danmarks mest 

populære GTI-model. 
  I samarbejde med vores venner fra Bil Magasinet ud-
vælger vi et felt af små, sjove biler, der i bred forstand 
kaldes GTI’er. Bilerne kan alle danskere stemme på fra 
den 1. maj 2020, og til Auto Show den 15. og 16. august 
kåres den endelige vinder af titlen som Årets GTI 2020.
  Inden kåringen om søndagen kan publikum opleve 
en spændende præsentation af hele deltagerfeltet, når 
Bil Magasinets chefredaktør, Mikkel Thomsager, for-
tæller levende om modellerne fra scenen i Arena Fyn. 
Det sker både lørdag og søndag til Auto Show 2020.

Sportscar Event er faste gæster til Auto Show, hvor de 
fremviser noget af det ypperste indenfor sportsvogne 
og superbiler på dansk grund. Foreningen støtter velgø-
rende formål - læs mere på www.sportscarevent.dk

Udenfor messecenteret opbygges hvert år en stor 
race-arena med tilhørende tribuner, hvor dygtige 
racerkørere laver showkørsel fire gange dagligt til 
stor begejstring for de mange tusinde gæster

Oplevelser er der nok af til Auto 
Show. Her prøver børn (og voksne)
fjernstyrede biler fra Morfars.dk

FOR FØRSTE GANG SKAL ÅRETS BEDSTE GTI-BIL KÅRES 
I DANMARK – KÅRINGEN SKER TIL AUTO SHOW 2020

”Hliahc æoha æcoha æsco 
haæ oschu aæocac scsc”

Volkswagen Polo GTI er en velkørende 
hot hatch - men vinder den titlen?

Ford Fiesta ST med 200 
hk er en af de mange 
deltagere i konkurrencen 
om at blive Årets GTI

På scenen præsenterer Mikkel 
Thomsager fra Bil Magasinet 
hele deltagerfeltet

Årets GTI i Danmark 
præsenteres i 

samarbejde med:

AMG A45 er en af 
de rigtig hurtige

Der er tæt pakket på de 
store tribuner langs banen
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MULIGHEDER OG PRISER
AUTO SHOW 2020 BYDER PÅ ET HAV AF MULIGHEDER OG 

SAMMENSÆTNINGER. KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET TILBUD!

stand i messehaller eller udendørs

REKLAME PÅ ARMBÅND OG medarbejdere

branding af din virksomhed PÅ bannere, beachflag osv.

REKLAME I PROGRAM OG PÅ storskærme

mulighed for masser af omtale

arrangementer, hotel, bespisning og vip-booking

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

Vores mere end 50 flittige medarbejdere er meget synlige før, 
under og efter messen. Det samme er de 25.000 adgangsarmbånd, 
som din virksomhed kan komme på. Armbånd sidder på alle 
besøgende, udstillere, medarbejdere m.fl.

Du har over 20.000 bilentusiaster i din virksomheds målgruppe 
samlet, så hvorfor ikke bombardere dem med branding? Vi tilby-
der massevis af muligheder for bl.a. banner-ophængning m.m.

Det officielle program for Auto Show udgives i 60.000 eksemplarer 
og husstandsomdeles til udvalgte boliger på Fyn, med mindst 
én bil registreret på adressen. Desuden får alle gæster til showet 
programmet i hånden ved indgangen. Du kan købe annonce eller 
omtale i de populære programmer.
  Fire storskærme i messecenteret giver mulighed for masser af 
spændende branding til over 22.000 gæster.

Auto Show 2020 arrangeres i samarbejde med Danmarks 
største bilsite Boosted.dk og onlinemagasinet Mandesiden.dk. 
Ved indgåelse af aftale til Auto Show 2020 vil rabatter kunne 
opnås, hvis der samtidig bookes eksponeringsaftale med 
Boosted.dk eller Mandesiden.dk.

Boosted.dk har 285.000 brugere om måneden
Mandesiden.dk har 60.000 brugere om måneden
Samlet har de to medier 115.000 følgere på sociale medier

Kontakt os for yderligere information og tilbud.

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.
  
Udover de 108 værelser på 4-stjernede Hotel Odense, er det også 
muligt at booke private lounges med egen indgang og fuld forplej-
ning 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 for-
plejnings-billetter til messens mange spisesteder er en mulighed.

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 er vejledende, spørg gerne for specifikt tilbud.

Logo på udstillerarmbånd (1.500 stk.) Fra 9.900 kr.
Logo på tilskuerarmbånd (25.000 stk.) Fra 16.900 kr.
Logo på medarbejdertøj (50 personer) Fra 9.900 kr.

Ophængning af bannere og opsætning 
af beachflag i live-arenaen: Pr. stk. fra 5.900 kr.
Ophængning af bannere på indvendige 
vægge i messehaller: Pr. stk. fra 8.900 kr.

Ovenstående er vejledende, spørg gerne for specifikt tilbud.

Logo/grafik på storskærme Fra 8.900 kr.
Annonce i program 5.900 kr. (halvside)  8.900 kr. (helside)
Omtale-artikel i program Fra 9.900 kr. 

Toyota fremviste den helt nye 
Camry til Auto Show 2019

Adgangsarmbånd bliver bå-
ret af alle tilskuere, udstillere 
og crew hele weekenden

Udendørs gives køreshows fra nogle af verdens bed-
ste motorsportskørere – her kan du få sat bannere op

Skal dine kunder eller medarbej-
dere forkæles til Auto Show?

Auto Show råder over hele Hotel Odense, der ligger 
på samme adresse som Odense Congress Center

OCC ligger i Odense midt i landet, så 
det er let for alle at komme dertil

Logo og reklame i program og på 
storskærme giver en høj synlighed 

Armbåndene bæres 
af over 20.000 
gæster til Auto Show

Boosted.dk og Mandesiden.dk har tilsammen 
over 345.000 brugere om måneden
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Der er mange muligheder for at gøre en god han-
del til Auto Show. Her hos en af landets førende 
virksomheder indenfor udstyr til motorsport

Toyota Supra havde premiere til Auto Show 
2019 til stor glæde for de 20.422 gæster

En Lamborghini er altid et godt blikfang på 
en stand. Men mindre kan også gøre det, og 
et godt tilbud kan de færreste sige nej til

OPBYGNING AF STANDE

SÅDAN MARKEDSFØRES AUTO SHOW

VI SAMARBEJDER MED DE BEDSTE I BRANCEN OG KAN HJÆLPE DIG 
MED OPBYGNING AF STANDEN – DET ER BILLIGERE, END DU TROR!

OVER 5 MILLIONER GANGE EKSPONERES AUTO SHOW I MARKEDSFØRING HVERT ÅR

E en messestand er din virksomheds ansigt udadtil, og 
derfor bør du tænke i, hvad den skal udstråle. Vi har 
som noget nyt til 2020 indgået et samarbejde med 

Standlux, som er dygtige og ikke mindst billige med alt i 
opbygning af lys, lyd og billede på standen. Derudover kan 
den tekniske afdeling i Odense Congress Center tage sig af 
alt fra pålægning af gulvtæpper til opbygning af komplette 
messestande klar til din ankomst. 

Eksempel på opbygning af flot stand, der giver 
stor opmærksomhed og et professionelt udtryk

D et er nu fjerde gang, vi arrangerer Auto Show, 
og på de fire år er besøgstallet næsten fordob-
let. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi mar-

kedsfører messen massivt - ikke bare i ugerne op til, 
men faktisk hele året. Allerede ugen efter Auto Show 
2019 begyndte markedsføringen af Auto Show 2020 
med bannerreklamer på flere websites og videoannon-
cering på Youtube, Facebook og Instagram. 

  Her kan du se nogle af de mange tiltag, vi i år igang-
sætter for at sprede budskabet om 2020-messen.

Bil Magasinet: Trykte annoncer og 
omtale i Bil Magasinet, på Bilmaga-
sinet.dk og i nyhedsbrevet. 

Boosted.dk: Bannere og omtale til 
285.000 brugere om måneden.

Mandesiden: Bannere og omtale til 
60.000 brugere om måneden.

Sociale medier: Vi har samlet set 
115.000 danske følgere på Auto 
Show, Boosted og Mandesiden.

Youtube: Videoannoncer ekspone-
res til 120.000 personer/måned.

SoMe-reklamer: Annoncer ekspo-
neres til 90.000 personer/måned.

Radio: Reklamer på fem radioka-
naler (eksponering til 65.000 lyttere 
dagligt i 14 dage) inkl. interviews.

Skilte i Odense: Store reklameskil-
te rammer 170.000 mennesker i to 
uger inden messen.

Program: Auto Show-programmet 
husstandsomdeles og uddeles på 
messen - i alt 60.000 stk.

På Youtube blev vores reklamevideoer 
set i alt 950.000 gange i 2019

Mulighederne er mange og be-
høver ikke at koste en formue

Auto Show 
markedsføres 
på mange 
måder. Her lys-
skilte i Odense
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Teamet med billeder af alle

KORT OVER AUTO SHOW 2020

VORES TEAM ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG
FOLKENE BAG AUTO SHOW HAR MANGE ÅRS ERFARING MED STORE EVENTS

MARTIN POORHAMIDI
ARRANGØR/salg

mp@auto-show.dk
tlf. 60188087

KENNETH HANSEN
Race & Pit-KOORDINATOR

kh@auto-show.dk
tlf. 22433270

kasper erling
ARRANGØR/salg

ke@auto-show.dk
tlf. 23456261

BJØRN SKJÆRUP
WEB OG SOCIALE MEDIER

bj@auto-show.dk
tlf. 28739530


