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NU SKAPAS ARENAN FÖR ALLA SOM HAR 

RACING I BLODET!
En helg utan motstycke, en festival som samlar de tuffaste 
åkarna som kommer för att se på de snabbaste hojarna och 
ballaste tillbehören. 
Detta har aldrig gjorts tidigare, en efterlängtad 
mötesplats och säsongsavslutning för alla som tävlar 
och tränar på motorcykel. De vanliga mässorna passar 
oftast inte MC Sport utövarna som har egen tidsram och 
en kalender som måste följas. 

Därför skapar vi en festival på utövarnas villkor. Vi 
samlar med andra ord dina kunder på en och samma 
plats vid ett och samma tillfälle. Kom med på Race 
festen!

” VI I SVEMO SER FRAM EMOT MC SPORT EXPO  
DÄR VI KAN PRESENTERA AKTIVITETER, INFORMERA OCH 

BJUDA IN TILL TRÄFFAR. VI VILL GIVETVIS VARA MED PÅ EN 
MÖTESPLATS SOM LOCKAR VÅRA MEDLEMMAR, FÖRARE, 

ARRANGÖRER, KLUBBAR OCH BRANSCHFOLK.” 
PER WESTLING, GENERALSEKRETERARE, SVEMO

PREMAR!
..
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PROVKÖRNINGSBANA UTOMHUS
En stark anledning att komma till evenemanget är den unika 
möjligheten att provköra era fordon på vår roliga bana. 

Det bjuds dessutom på galna stunts och uppvisningar 
både inomhus och utomhus. Besökarna lockas dessutom av 
intressanta workshops, allt för att bli en bättre förare och få ett 
bättre team.

SVEMO
MC Sport Expo arrangeras i samarbete med Svemo och 
det innebär att Svemos klubbar och grenar bjuds in och 
uppmuntras att närvara och förlägga sina möten och aktiviteter.

VARFÖR KOMMER BESÖKARNA? 
• En rejäl utställning i Elmias Hall D med fordon, tillbehör,
 kläder och utrustning
• Mässtidning skickas ut till alla intresserade inför mässan
• Möjligheten till provkörning 
• Vårt samarbete med Svemo 
• Tekniska workshops, utfrågningar, prisutdelningar och  
 seminarier på scenen mitt i utställningshallen
• Media/press bjuds in dagen innan så de kan skriva  
 innan mässan
• Minicross och Minitrial för återväxten
• Kul uppvisningar och stunts drar mycket folk
• Många kommer för att se sina idoler
• Stora mässfesten med underhållning
• Alla bor på campingen!
• Paketpris med camping och entré



PRISER 
Monterpris: 795:-/kvm
Klubbar: 395:-/kvm
Grundavgift: 3 500:- per utställare.
Samutställare: Anmäl de företag som ställer ut 
tillsammans med er i montern. För 3 500:- exkl moms får 
de synas som utställare i alla sammanhang. 

LÄTT ATT KOMMA TILL
Elmias fantastiska anläggning i hjärtat av Mellansverige 
står som värd för MC Sport 2020. En utmärkt plats för att 
bygga en stor utställning av fordon och tillbehör varvat 
med scener, uppvisningar, prisutdelningar, workshops, 
provkörningar och mycket mer. De som vill kan övernatta 
på Elmias campingområde och fortsätta festen under 
hela helgen.

VAR MED OSS FRÅN BÖRJAN  
– KONTAKTA OSS REDAN IDAG!
Information och bokning av monterplats
Peter Näsman 
peter@lifestyleevents.se 
070-965 56 09
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