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VIS DIN VIRKSOMHEDS PRODUKTER 
TIL OVER 25.000 DANSKERE

UDSTILLERBROCHURE 2023

40.000 KVADRATMETER • 25.000 GÆSTER

KÅRING AF
ÅRETS GTI
I samarbejde med Bil
Magasinet kårer vi
Årets GTI i Danmark
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KÆMPE
OMRÅDE

FYLDT MED
E-SPORT

Auto Show er Danmarks største 
bilmesse med over 25.000 besøgende

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

Professionelle racerkørere laver 
køreshows i den udendørs arena

DANMARKS
STØRSTE
BILMESSE
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Auto Show er Danmarks største bilmesse, og den 19.-
20. august 2023 kan hele familien nu for femte gang 
opleve de nyeste, flotteste, vildeste og mest unikke 

biler fra ind- og udland, når vi skaber Danmarks største 
biludstilling i fire kæmpe haller i Odense Congress Center. 
  Her kan publikum se alt fra 
hverdagsbiler, klassiske biler 
og unikke sportsvogne til helt 
vilde superbiler og racerbiler 
i alle afskygninger – sammen 
med alt det nyeste udstyr til 
biler. 
  I hal B gentages succesen med e-sport, som i 2022 tiltrak 
tusindvis af gæster med interesse i simulator-sporten.
Det er dog ikke kun indendørs, at publikum kan opleve 

fantastiske biler. Udendørs opbygges hvert år en stor 
show-arena med tribuner og professionel afspærring, hvor 
dygtige racerkørere laver actionfyldte køreshows hele 
weekenden. De fede shows er et kæmpe hit for både store 
og små.

  Fremvis og sælg dine produkter til 
over 25.000 købestærke og bilglade 
danskere. Alt er muligt til Auto Show, 
og din stand eller branding kan opbyg-
ges helt, som du ønsker det. Messen er 
under tag, så du skal ikke bekymre dig 
om vejret – du skal bare koncentrere 

dig om at opbygge den perfekte stand.
  Vi glæder os helt vildt til at lave landets største bilmesse 
sammen med dig den 19.-20. august 2023.

DANMARKS
STØRSTE BILMESSE

19. OG 20. AUGUST 2023 I
ODENSE CONGRESS CENTER

hvorfor HAVE STAND til auto show 2023?

hele 25.112 mennesker 
besøgte auto show 2022 - og 

2023 bliver endnu større!

MANGE KUNDER 
For femte gang tiltrækker Auto Show 
bilentusister fra hele landet. Sidst 
besøgte 25.112 gæster messen, og i 
2023 forventer vi endnu flere gæster i 
Odense den 19.-20. august.

FOR HELE FAMILIEN
På Auto Show-scenen kan hele fami-
lien opleve spændende underhold-
ning. Både for de mindste, men også 
præsentationer af unikke superbiler, 
debatter og meget andet spændende.

BYG EN 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.

Auto Show fylder over 40.000 kvadratmeter, hvoraf 
en del af messens underholdning er udendørs ved 
den store live arena. Her holder Monster Energy også 
til, og der deles gratis energidrik ud til gæsterne

Professionelle racerkørere laver fantastiske 
køreshows flere gange dagligt, og det er 
virkelig sjov underholdning for hele familien

Ved scenen i Jyske Bank Arena fremvises mange spæn-
dende bilmodeller. Her er det Aston Martin Copenhagen, 
som har medbragt superbiler for millioner



HVAD siger VIRKSOMHEDERNE?

hvILKE VIRKSOMHEDER var ellers med i 2022?

HVEM VAR ELLERS MED I 2022?

”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

“Auto Show Denmark er et fantastisk arrangement til at promovere og brande sine 
produkter. Mere end 25.000 bilentusiaster taler næsten for sig selv! Arrangørerne er 
yderst professionelle, og de gør det dejlig nemt at være udstiller. Vi glæder os meget til 
at deltage igen i 2023, hvor vi medbringer flere unikke Aston Martin-modeller”

– Jonas Kupper, Aston Martin Copenhagen

“Vi havde en lang række af vores kendte brands og udstillingsbiler med til Auto Show 
2022, hvor vi var at finde på High on Cars-standen. Og wow, for en messe! Det var en 
fuldstændig fantastisk weekend, og jeg kan kun uddele topkarakter. En virkelig velfor-
beredt og velafviklet messe. Vi havde to forrygende dage, hvor de mange besøgende 
viste stor interesse for vores produkter. Vi har allerede skrevet datoerne for Auto Show 
2023 i kalenderen og deltager helt bestemt igen. Vi kan faktisk næsten ikke vente.”

– Flemming Skov, Avant Denmark A/S

AUTO SHOW I TAL

Auto Show er stedet, hvor gæsterne kan gøre masser 
af gode handler. Her kigges der nærmere på en RAM

Fra hverdagsbiler til vilde super-
biler - Auto Show har det hele

Danske Agile Automotive havde hele 
fire modeller med til Auto Show 2022

Måske den mest perfekte familiebil på 
hele messen? RS6 i særligt Abt-trim

+25.000 GÆSTER
Sidst besøgte 25.112 mennesker Auto 
Show. I 2023 bliver det endnu større.

MASSER AF NYE BILER
Auto Show er messen med alt fra nye biler 

til gamle klassikere og brugbart udstyr.

14 TIMER
Auto Show varer to dage med åbningstider 

på i alt 14 timer proppet med gæster.

4 SPISESTEDER
Tre spisesteder sørger for publikums sult. 

En særskilt udstillerrestaurant til dig.

120 VIRKSOMHEDER
Som udstiller kan du netværke blandt de 

mange andre virksomheder, som udstiller.

1 KILOMETER
Auto Show afholdes kun 1 km fra E20-

motorvejen. Og vi har 1.500 gratis p-pladser.

1 BILMESSE
Auto Show er landets største messe, som 

100 procent fokuserer på biler.

50 MILLIONER
Markedsføringen giver eksponering af 

Auto Show over 50 millioner gange.

+40.000 KVM
Auto Show fylder hele Odense Congress 

Center. Både indendørs og udendørs.
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bil magasinet og auto 
show finder årets GTI

Hvilken GTI-bil er den bedste? Det finder vi 
ud af til Auto Show. I samarbejde med vores 
venner fra Bil Magasinet udvælges et felt 

af små, sjove biler, der i bred forstand kaldes GTI’er. 
Bilerne kan alle danskere stemme på online, og til 
Auto Show Denmark den 19. og 20. august kåres den 
endelige vinder af titlen som Årets GTI 2023.
  I 2022 var det en lille hidsigprop fra Hyundai, som løb 
med sejren. Den vilde i30 N kan noget ganske særligt, 
når det kommer til køreglæde - derfor vandt den over 
både Golf GTI og Cupra Leon, som også var stemt i 
finalen af brugerne på Boosted.dk og Bilmagasinet.dk.
  Bil Magasinets chefredaktør, Mikkel Thomsager, 
fortæller levende om modellerne fra scenen i Jyske Bank 
Arena. Det sker både lørdag og søndag til Auto Show.

Tom Kristensens Le Mans-racer bygget af 600.000 
LEGO-klodser var en populær attraktion i 2022

Udenfor messecenteret opbygges hvert år 
en stor race arena med tribuner, hvor dyg-
tige racerkørere laver showkørsel til stor 
begejstring for de mange tusinde gæster

Udendørs er der også oplevelser 
for de mindste. Her et F16-fly fra 
Fighter Wing Skrydstrup

TIL AUTO SHOW KÅRES DEN OFFICIELLE ÅRETS GTI I 
DANMARK. DET SKER SAMMEN MED BIL MAGASINET

Hyundai Danmark modtager her 
Årets GTI 2022-pokalen på scenen

Finalefeltet i Årets GTI 2022 
bestod af Golf GTI, Cupra Leon 
og Hyundai i30 N, hvor sidst-
nævnte løb med en sikker sejr

På scenen præsenterer 
Mikkel Thomsager fra Bil 
Magasinet hele finalefeltet

Årets GTI i Danmark 
præsenteres i 

samarbejde med:

Brugerne på Boosted.dk og 
Bilmagasinet.dk bestemmer 
finalisterne. En jury fra sam-
me medier vælger vinderen

René og Niels fra High on 
Cars speaker på banen
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Hal B er dedikeret til e-sport, og publikum kan 
opleve professionelle kørere give den virtuelt 
gas på storskærmen - og man kan selv prøve 
kræfter med en af de mange simulatorer

OPBYGNING AF STANDE

SÅDAN MARKEDSFØRES AUTO SHOW

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

DET KRÆVER MASSIV MARKEDSFØRING AT BLIVE DANMARKS STØRSTE

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

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 gulv-
tæpper til opbygning af komplette messestande.

Vi benytter Standlux til opbygning af den store 
Auto Show-stand og scenen i Jyske Bank Arena

Det er nu femte gang, vi arrangerer Auto Show, 
og på de fem år er besøgstallet mere end 
fordoblet. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi 

markedsfører messen massivt - ikke bare i ugerne op 
til, men faktisk hele året. Allerede måneden efter Auto 
Show begynder markedsføringen af næste års messe 
med bannerreklamer på flere websites og videoannon-
cering på Youtube, Facebook og Instagram. Herunder 
kan du se nogle af de mange tiltag.

Bil Magasinet: Omtale i Bil Magasi-
nets trykte magasin, på Bilmagasi-
net.dk og i deres nyhedsbrev. 

Boosted.dk: Bannere vises 7         
millioner gange om måneden.

Mandesiden.dk: Bannere vises 2 
millioner gange om måneden.

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

Youtube: Videoannoncer eksponeres 
til over en million mennesker.

SoMe-reklamer: Annoncer vises 
knap 8 millioner gange.

Skilte i Odense: Store reklameskilte 
rammer 200.000 mennesker i otte 
uger inden messen.

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

På Facebook og Instagram blev vores 
reklamer set 7,7 millioner gange i 2022

Flot messevæg og roll-ups hos RestorFX

Fire siders omtale 
i Bil Magasinet

Vi gentager succesen:
e-sport fylder hal b

E-sport er i rivende udvikling, og derfor havde vi 
til Auto Show 2022 valgt at introducere e-sport 
og sim-racing i hal B. Det var en stor succes, så 

e-sporten er kommet for at blive. 
  I 2023 får vi besøg af endnu flere virksomheder fra 
gamingindustrien, og publikum kan se frem til masser 
af spændende konkurrencer og challenges fra nogle af 
Europas dygtigste kørere.
  Skal din virksomhed med og have en stand? Så skynd 
dig at kontakte os, så vi kan booke dig en standplads. Vi 
glæder os til at høre dig dig.

VI OPBYGGER EN KÆMPE MESSEHAL MED DET BEDSTE 
INDENFOR E-SPORT OG SIMULATOR-RACING

Til Auto Show kan du opleve det 
bedste indenfor simulatorer

Afvikling af Pro-Am Challenge hos ESR 
var et kæmpe hit til Auto Show 2022

Action hos VG Racing

Asetek Simsports’ store stand
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MULIGHEDER OG PRISER
AUTO SHOW 2023 BYDER PÅ ET HAV AF MULIGHEDER OG 

SAMMENSÆTNINGER. KONTAKT OS I DAG OG FÅ ET TILBUD!

stand i messehaller eller udendørs

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.

De mere end 25.000 adgangsarmbånd, som alle gæster bærer i hele 
åbningstiden, kan din virksomhed få logo på. Det samme kan ske 
med de armbånd, som vores mange medarbejdere og udstillere 
bærer i løbet af weekenden. 
  Det er også muligt at få logo på medarbejderne tøj, som kan ses 
af alle gæster rundt omkring på messen.

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 25.000 gæster.

Auto Show arrangeres i samarbejde med Danmarks største bilsite 
Boosted.dk og onlinemagasinet Mandesiden.dk. Ved indgåelse 
af aftale til Auto Show 2022 vil rabatter kunne opnås, hvis 
der samtidig bookes eksponeringsaftale med Boosted.dk eller 
Mandesiden.dk.

Boosted.dk har over 7 millioner sidevisninger om måneden
Mandesiden.dk har 2 millioner sidevisninger om måneden
Samlet har de to medier 175.000 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 
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.

Stand i messehaller – 9 M2 19.900 kr.
Stand i messehaller – 36 M2 29.900 kr.
Stand i messehaller – 81 M2 39.900 kr.
Stand i messehaller – 120 M2 49.900 kr.
Stand udendørs område – 30 M2 24.900 kr.
Stand udendørs område – 50 M2 34.900 kr.

Ovenstående er vejledende - spørg gerne for specifikt tilbud.

Logo på udstillerarmbånd (1.500 stk.) Fra 12.900 kr.
Logo på tilskuerarmbånd (25.000 stk.) Fra 29.900 kr.
Logo på medarbejdertøj (80 personer) Fra 19.900 kr.

Ophængning af bannere og opsætning 
af beachflag i live-arenaen: Pr. stk. fra 9.900 kr.
Ophængning af bannere på indvendige 
vægge i messehaller: Pr. stk. fra 14.900 kr.

Ovenstående er vejledende - spørg gerne for specifikt tilbud.

Logo/grafik på storskærme Fra 12.900 kr.
Annonce i program 7.900 kr. (halvside)  9.900 kr. (helside)
Omtale-artikel i program Fra 12.900 kr. 

Der er uanede muligheder for at 
opbygge flotte stande til Auto Show

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

Udendørs gives køreshows fra nogle af Nordeuropas 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 25.000 
gæster til Auto Show

Boosted.dk og Mandesiden.dk har tilsammen 
over 9 millioner sidevisninger om måneden

REKLAME PÅ ARMBÅND OG medarbejdere
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Teamet med billeder af alle

SÅ STORT ER AUTO SHOW DENMARK

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


