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Classic
O AUTO MOTO ARENIE
Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji motoryzacyjnego show AUTO MOTO
ARENA, które odbędzie się w dniach 25-26 lutego 2017r. w Expo Mazury w Ostródzie.
AMA to największa i najbardziej popularna tego typu impreza w północnej Polsce,
a z każdą kolejna edycją rośnie zainteresowanie nią zarówno wśród Wystawców,
jak i Zwiedzających. Najbliższa, IV edycja AMA będzie zorganizowana z jeszcze
większym rozmachem – większa powierzchnia wystawiennicza, więcej ciekawych
gości, więcej atrakcji. Krótko mówiąc będzie to prawdziwe motoryzacyjne święto!

O WYSTAWIE AUTO MOTO CLASSIC
Jedną z wielu atrakcji podczas AMA będzie wystawa klasycznych pojazdów
AUTO MOTO CLASSIC. W jednej z hal Odwiedzający będą mieli okazję
zobaczyć, a nawet zakupić:
•
Samochody z lat 20, 30, 40, 50 i 60-tych
•
Legendy czasów PRL
•
Pojazdy amerykańskie
•
Zabytkowe motocykle
AUTO MOTO CLASSIC to również mnóstwo atrakcji: m.in. wielka
parada ulicami Ostródy, grupy rekonstrukcyjne kobiet i
mężczyzn w strojach z epoki, konkursy dla Zwiedzających
oraz plebiscyt na najpiękniejszego „klasyka” wystawy,
pokazy zabytkowych pojazdów straży pożarnej i
specjalna strefa dla dzieci. Nie zabraknie
także ciekawych gości.

OFERTA
STREFA WYSTAWOWA
CENA: 100 ZŁ NETTO – ZA AUTO LUB MOTOCYKL
W cenie: powierzchnia wystawowa, obiad 25. i 26.02, zdjęcia i opis pojazdu
na stronie internetowej, facebooku i ekranie LED wewnątrz hali.

STREFA TARGOWA
CENA: OPŁATA REJESTRACYJNA – 400 ZŁ NETTO
2
POWIERZCHNI NIEZABUDOWANA - 100ZŁ/M NETTO
W cenie: 2 zaproszenia na Wieczór Branżowy, 20 dwudniowych karnetów wstępu na targi,
zamieszczenie podlinkowanego logotypu na stronie internetowej i w social media,
zamieszczenie informacji o Wystawcy w Katalogu Targowym, identykatory, karty wjazdu,
parking, ogólna ochrona całego obiektu targowego, pomoc opiekuna hali, sprzątanie
części wspólnych hali wystawienniczej, ogrzewanie / klimatyzacja hali wystawienniczej.

KORZYŚCI DLA WYSTAWCÓW
- prezentacja pojazdu szerokiej publiczności
- możliwość pozyskania Klientów
- miejsce spotkań pasjonatów pojazdów
klasycznych
- wzrost znajomości produktów, usług i
fachowej wiedzy na temat renowacji i
utrzymania pojazdów klasycznych
- udział w zlocie fanów i klubowiczów
pojazdów klasycznych z całej Polski

