VÄLKOMMEN SOM UTSTÄLLARE PÅ

BILAR SOM JOBBAR
28-29 MARS 2019
Å R E T S

V I K T I G A S T E

M Ö T E S P L A T S

Bilar som jobbar bibehåller sin plats som den viktigaste angelägenheten för leverantörer
och användare av lätta arbetsfordon, inredningar och tillbehör. .

B

ilar som jobbar går tillbaka till sitt ursprungliga format, en mötesplats
för branschfolk, av branschfolk.
I och med detta ökar vi trycket på Bilar som jobbar genom att erbjuda
er som utställare flera kostnadsfria förbättringar av konceptet. Vi erbjuder möjlighet för er att erbjuda provkörning av era fordon, ni får tillgång till obegränsat
antal inbjudningar till era kunder och varför inte ta del av vårt paket för att
locka besökare till just er monter i sociala medier.

Vi bjuder in de bästa besökarna genom annonsering och samarbeten med
branschpress och genom personliga inbjudningar från Stockholmsmässans
gedigna kundregister, bl a från Nordens största byggmässa Nordbygg.
På Bilar som jobbar är det breda utbudet av nya transportbilar anledningen till
det starka intresset från inköpare från såväl storföretag som den enskilde hantverkaren. En annan stor och viktig del av Bilar som jobbar är de specialinredda
fordonen från de ledande påbyggnadsföretagen.

Dessutom ett starkt scenprogram med bl a seminarium från BIL Sweden,
olika publikdragande aktiviteter och tävlingar, vi bjuder in bilåterförsäljare till
en ÅF-frukost på fredag morgon och hantverkarföretagen till en after work.
Även här kan ni bjuda in de ni helst ser kommer.

Bli en del av Bilar som jobbar genom att kontakta oss i dag.

Bilar som jobbar arrangeras av Stockholmsmässan AB
i samarbete med Lifestyle Events AB

FÖR UTSTÄLLARE AV INREDNINGAR OCH
TILLBEHÖR FINNS MÅNGA ATTRAKTIVA
PLACERINGAR I HALLEN. KONTAKTA OSS IDAG
FÖR ATT FÅ DEN PLATS OCH STORLEK
SOM NI FÖREDRAR.

1 075:-

Monteryta
/kvm.
Montrar över 100 kvm kan köpas med trosshängd belysning
och grå matta för endast 1 175:-/kvm.
Anm avg 3 500:- debiteras alla montrar.
Alla priser exkl moms.

STOCKHOLMSMÄSSAN
MER INFORMATION OCH BOKNING AV MONTERPLATS
Per Östman, per@lifestyleevents.se 070-514 50 80
Peter Näsman, peter@lifestyleevents.se 070-965 56 09

