VÄLKOMMEN SOM UTSTÄLLARE PÅ

LIFESTYLE MOTOR SHOW

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

Stockholm Lifestyle Motor Show är en mässa för nya personbilar som fokuserar på körglädje, trender och ny teknik.
Vi ser fram mot denna helg som årets största motorhändelse och ett självklart val för dig som utställare.

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
Bilar som jobbar, den etablerade mötesplatsen för leverantörer och
användare av lätta arbetsbilar.
Stockholm Lifestyle Motor Show är den moderna bilutställningen som
visar nya personbilar i öppna, ljusa montrar. Dessutom tillkommer i år en
utökad avdelning för tillbehör med gott om utrymme för specialfordon av
olika slag, motorsport samt auktioner av exklusiva samlarbilar. Besökarna 2017 uppskattade särskilt den öppna planlösningen och var positivt
överraskade av det stora utbudet.

Vår nya satsning på tillbehör,
specialochåterigen
entusiastfordon,
Stockholm Motor
Weekend bjuder
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.
motorsport, bilauktionerKollaavin alla
exklusiva
samlarbilar,
historisk
nya heta motorcyklar på MC Mässan. Stockholm
Lifestyle Motor Show
visar nya personbilar och massor av spännande tillbehör.
racing, bilklubbar och mycket,
attsom
blijobbar,
ettsamtidigt.
Dessutom gårmycket
specialmässanmer
för lättakommer
transportbilar, Bilar
fullständigt eldorado för den motorintresserade. Hör av dig i
dag för att diskutera hur ni kan bli en del av detta.

Som utställare av utrustning och tillbehör finns många bra placeringar i
både hall B och hall C. Boka i tid för att få den placering ni föredrar.

Stockholm Lifestyle Motor Show arrangeras av Lifestyle Events AB

SVERIGES STÖRSTA MOTORUTSTÄLLNING BLIR ÄNNU STÖRRE!

SOM UTSTÄLLARE PÅ LIFESTYLE MOTOR
SHOW BETALAR DU ENDAST:

1 075:-/kvm
Anm avg 3 500:- debiteras alla montrar.
Alla priser exkl moms.
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MER INFORMATION OCH BOKNING AV MONTERPLATS
Per Östman, per@lifestyleevents.seSTHLMMOTORWKND.SE
070-514 50 80
Peter Näsman, peter@lifestyleevents.se 070-965 56 09
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