VÄLKOMMEN SOM UTSTÄLLARE PÅ

BILAR SOM JOBBAR
28-31 MARS 2019
Å R E T S

S T Ö R S T A

M O T O R H Ä N D E L S E

Bilar som jobbar är den etablerade mötesplatsen för leverantörer och användare av lätta arbetsfordon. Under de 4 dagar som evenemanget
pågår på Stockholmsmässan, får besökarna möjlighet att träffa representanter från såväl nybilssidan som tillbehörs- och utrustningssidan.

Å

rets största motorhändelse bjuder återigen på tre mässor under samma
tak. Nytt för i år är tidpunkten. Stockholm Motor Weekend är på allmän
begäran flyttad från januari till sista helgen i mars. Vi välkomnar också
husbilsbranschen till Stockholm Motor Weekend. Ett logiskt tillskott som vi tror
kommer tillföra en ny, motorintresserad och kapitalstark grupp till mässorna. Dessutom ingår Stockholm Lifestyle Motor Show, den moderna bilutställningen som
visar nya personbilar i öppna, ljusa montrar. Årets satsning på en utökad avdelning
för tillbehör med gott om utrymme för specialfordon av olika slag, motorsport samt
auktioner av exklusiva samlarbilar tror vi kommer bli ett intressant dragplåster.
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.
Deltagarna på Bilar som jobbar 2017 imponerades av den höga kvalitén
på besökarna. Det gjordes verkligen mycket affärer under mässan och vi
vet att brukarna av arbetsfordon uppskattade att kunna gå efter arbetstid
eller under helgen.

SOM UTSTÄLLARE PÅ BILAR SOM JOBBAR
BETALAR DU ENDAST:

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.

SVERIGES STÖRSTA MOTORUTSTÄLLNING BLIR ÄNNU STÖRRE!
Stockholm Motor Weekend bjuder återigen på tre mässor på en och samma biljett.
Ta med familj och vänner och räkna med att det tar en hel dag om du vill se allt.
Kolla in alla nya heta motorcyklar på MC Mässan. Stockholm Lifestyle Motor Show
och transportbilarna
vid sida
i hallen.
visar nya personbilarsida
och massor
av spännande
tillbehör.
Dessutom går specialmässan för lätta transportbilar, Bilar som jobbar, samtidigt.

Liksom 2017 lägger vi personPå så vis får ni som fordonsutställare samma förutsättningar på båda
mässorna, med paketmontrar med samma innehåll och samma byggregler vilket kommer ge er ett starkare anslag mot besökarna.

Bilar som jobbar arrangeras av Stockholmsmässan AB
i samarbete med Lifestyle Events AB
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MER INFORMATION OCH BOKNING AV MONTERPLATS
Per Östman, per@lifestyleevents.se 070-514
50 80
STHLMMOTORWKND.SE
Peter Näsman, peter@lifestyleevents.se 070-965 56 09

