Gerbiami automobilių ir motociklų gamintojų atstovai,
Gegužės 18 dieną pirmąsyk organizuojame AUTO BAZAR 2018 ir kviečiame jame pristatyti savo
automobilius ir motociklus. AUTO BAZAR 2018 – tai pirmą kartą Lietuvoje rengiama automobilių ir
motociklų, paslaugų mugė, kurioje galima susipažinti su naujausiais automobilių ir motociklų modeliais ir
juos išbandyti.

Privalumai
lankytojams
AUTO BAZAR – tai didžiausias
Lietuvoje testodromas, kuriame galima
ne tik apžiūrėti, bet ir išbandyti visus
dominančius automobilius ir motociklus,
palyginti juos vienus su kitais, vietoje
derėtis su visų rūpimų modelių pardavėjais.

Privalumai
dalyviams
•

Dalyviams sudaromos vienodos sąlygos eksponuoti
automobilius ir motociklus vienoduose paviljonuose,
be jokių išskirtinių sąlygų ar originalių stendų.

•

AUTO BAZAR trunka vieną dieną, 10 valandų, nuo
10 iki 20 valandos, tad jums nereiks trikdyti salono
darbo ir atitraukti daug vadybininkų.

•

AUTO BAZAR rengiamas su keliomis kitomis
automobilių parodomis: „Mechanika“, „Transbaltica“,
„Lietuvos komercinis automobilis 2017“, „Lenktynių
mechanika“, „Best Classic Auto LT“, tad garantuojamas
didelis lankytojų srautas.

•

Gyvos, judrios mugės atmosfera su vietoje
veikiančiais atrakcionais, maisto prekybos paviljonais,
renginio vedėju.

Pagrindinės
paslaugos ir kainos
Organizatoriai išnuomoja 4x4 m. palapinę lauko
aikštelėje (plotas – 16 kv. m.) bei teikia šias į kainą
įskaičiuotas paslaugas:
•

renginio turinio kūrimas, pramoginės programos
scenoje formavimas, renginio turinio koordinavimas;

•

renginio reklaminė ir komunikacijos kampanijos
(15min.lt, specializuoti tinklalapiai, televizijos laidos
„Autopilotas“, „Ne vienas kelyje“, radijo stotis „Kelyje“,
žurnalas „Autobild“, socialiniai tinklai);

•

tikslinių lankytojų pritraukimas (naujienlaiškių,
kvietimų siuntimas, išankstinių bilietų pardavimas
bilietai.lt);

•

4 dalyvio kortelės;

•

30 kvietimų renginio lankymui;

•

informacijos apie dalyvį talpinimas parodos AUTO
BAZAR interneto svetainėje (iki 300 simbolių lietuvių ir
anglų kalbomis, įmonės aprašymas ir įmonės produktą /
paslaugas iliustruojančios 1–2 nuotraukos (nuotraukų
spaudai reikalavimai: formatas jpg, maksimalus dydis –
400x400 pikselių));

•

bendra infrastruktūros priežiūra (apsauga, eismo
reguliavimas, teritorijos valymas po renginio).

Renginio darbo laikas
Gegužės 18 d. nuo 10.00 iki 20.00 val.
Eksponatai atvežami
Gegužės 18 d. nuo 7.00 iki 9.00 val.,
Dalyviai registruojami
Gegužės 18 d. nuo 8.00 iki 10.00 val.,

DALYVAVIMO KAINA

370 EUR

+21% PVM

Įrengtą lauko
stendą sudaro:
•
•
•
•

4x4 m. palapinė;
1 stalas;
2 kėdės;
Elektros įvadas 220 V 2kW.

Kontaktai:
El. p.: autobazar@litexpo.lt

Organizatorius

Eksponatai išvežami
Gegužės 18 d. nuo 20.00 iki 22.00 val.,

Parodą pristato

Partneris

