


12 ÉVE AZ ÉLVONALBAN

Automobil és Tuning Show (AMTS), Hungexpo
Az évek során egyre több, nem tuning tematikájú, de a mobilitás világához kötõdõ érdekességgel is 
bõvültünk. Ide tartozik többek között a „Magyarok a Világjármûgyártásában” kiállítás, a „Veterán Jármû 
Pavilon”, a “Cabrio kiállítás" vagy az egyre nagyobb számú márkaimportõri bemutató. A meglepetések-
kel sem fukarkodunk, hiszen minden évben egy átépített autó kerül kisorsolásra a látogatók között. A 
Tuning Show 2013-tól, a megújult tartalomnak megfelelõen már vadonatúj brandként, Automobil és 
Tuning Show (AMTS) néven ismert. Küldetésünk, hogy kiállítóinknak egyre több potenciális ügyfelet 
hozzunk el, látogatóinknak pedig egyre több és egyre színesebb élményt nyújtsunk. Idén is ez az egyik 
legfontosabb feladatunk, és sok újdonsággal bõvítjük a rendezvényt.

Carstyling.hu Tuning Show, Hungexpo
2008-ban minden területen nagyot léptünk elõre. Az ország legnagyobb vásárközpontjában, a 
Hungexpo-n Magyarország legnagyobb tuning kiállítását hívtuk életre. Akkor még elsõsorban 
autótuning profilú show-ként mûködtünk, az évek során azonban rengeteg exkluzív látnivalót és 
újdonságot sorakoztattunk fel: nemzetközi tuningcégek standjai és autói, drift bemutatók belga, 
holland és francia pilótákkal, valamint a világhírû Fuel Girls csapata szórakoztatta a nagyérdemût. 
Évrõl-évre növekvõ számú, egyedi építésű külfödi vendégautó színesítette a kiállítást, 2010 óta 
pedig - Európában is egyedülálló módon - a kiállítás három napja alatt, élõben építünk át egy széria 
autót. 2011-tõl hazánk legújabb versenysportja, a Gymkhana, valamint a show saját lánycsapata, a 
Carstyling Dolls látványos színpadi show-ja teszi még különlegesebbé az élményt.

2008    látogató: 40.000 fõ     kiállítási terület: 42.000 m² 
2009   látogató: 25.000 fõ     kiállítási terület: 50.000 m²  
2010    látogató: 29.000 fõ     kiállítási terület: 50.000 m² 
2011     látogató: 30.000 fõ     kiállítási terület: 60.000 m² 
2012     látogató: 38.000 fõ   kiállítási terület: 79.000 m²  
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Carstyling & TOP Tuning Show, Szeged
Két elsõ szegedi kiállításunk az év legnagyobb és leglátogatottabb magyar tuning rendezvényeként 
debütált 2006-ban és 2007-ben. A félezer egyedileg módosított autó mellett elõször mutattuk be a 
Halálos Iramban filmek eredeti autóit, valamint több száz lóerõs drift Nissan Skyline-okat hazánkban.

2006    látogató: 20.000 fõ     kiállítási terület: 14.000 m² 
2007   látogató: 22.000 fõ     kiállítási terület: 19.800 m²  
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Újdonság! G pavilon

Az AMTS fejlõdésének újabb mérföldkövéhez ért: 2017-ben birtokba vesszük a Hungexpo Budapesti 
Vásárközpont legmodernebb helyszínét, a “G” pavilont is. Az elmúlt évek töretlen növekedése miatt 
mostanára már igencsak gondot jelentett számunkra, hogy minden kiállítónk számára a legmegfele-
lõbb kiállítási területet biztosítsuk. 

Nagy örömmel jelentjük be, hogy a felmerült igényeknek is megfelelve, 2017-ben a “G” pavilont 
önállóan, elsõsorban az új autó tematika számára nyitjunk meg. A környezet kiválóan illeszkedik 
majd a márkaimportõrök által megszokott, nemzetközi színvonalú megjelenésekhez, azonban egy ránk 
jellemzõ, kedvezményes konstrukcióban.

» Mit jelent ez és miért jó Önnek?

A tapasztalatunk az, hogy gyakran nagy káosz uralkodik a vevők fejében a különböző olyan fogalmak kapcsán, 
mint például a elektomos autó, plug-in hybrid, zöld rendszám vagy SUV. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy adott 
vevõ nincs is feltétlenül tiszában azzal, hogy pontosan mire is van szüksége. A tematikus kiállítási zónák nem 
csak arra adnak lehetõséget, hogy a látogatók megértésék az adott tematikához köthetõ fogalmakat, hanem 
egyúttal egy helyen megnézhessék a vonatkozó teljes kínálatot is.

» Hogy néz ez ki a gyakorlatban?*

Egyszerûen: kiállítóként lehetõsége van a fõstandon való megjelenés mellett, az általunk szervezett tematikus 
zónákba is jármûvet delegálni. Például a SUV zónában a látogatók megtekinthetik a SUV-okat és egyúttal 
megismerhetik, hogy mit is jelent a Sport Utility Vehicle, kinek is érdemes ilyet vennie és miért. Ez kibõvíti 
a márkamegjelenést, hiszen nem csak a fõstandon láthatóak a termékek, hanem az egész pavilon különbözõ 
pontjain, más és más megközelítésben.

Az alábbi zónákat hozzuk létre, melyek az értékesítés támogatása, a márkaelkötelezettség erõsítése mellett 
edukációs célokat is szolgálnak:

Mit j l t é ié t jó Ö k?

Újdonság! Tematikus kiállítási zónák

Az elmúlt száztíz évben hazánk sok nagy alkotót adott a világ jármûgyártásának. Itt a múlt, és a jelen 
nagyjai mellett a jövõ tehetségeivel is találkozhatnak a látogatók.

AJÁNLATUNK KIÁLLÍTÓKNAK

Az elmúlt száztíz évben hazánk sok nagy alkotót adott a világ jármûgyártásának.
nagyjai mellett a jövõ tehetségeivel is találkozhatnak a látogatók.õ

Magyarok a Világ Jármûgyártásában

E-Zóna

SUV Zóna

Cabrio Zóna

Idegenvezetés a környezettudatos autózás világába, ahol lerántjuk a leplet a kapcsolódó fogalmakról 
valamint bemutatjuk a kínálatot.

A méltán népszerû sport- és szabaidõautó kategóriát vesszük górcsõ alá és egyben felvonultatjuk
a kapcsolódó jármûparkot is.

Élmény……élmény……élmény……kell egy kabrió tavaszra-nyárra-õszre? Jó ötlet, ha pedig még nincs 
meg az igazi, akkor itt érdemes körülnézni.

*Egyedi feltételekkel, fõstand nélkül is van lehetõség tematikus zónában megjelenni



A szolgálati válasz, hogy az AutoMobil és Tuning Show Közép-Kelet Európa legnagyobb élményközpontú autókiállítása. Egy 
évrõl-évre növekvõ rendezvény, mely egyre több kiállítónak, premiernek, valamint exkluzív látnivalónak ad otthont: vitathatatlanul 
az egyik legnagyobb potenciállal rendelkezõ magyar kiállítás. Noha az összes állítás igaz, de az elmúlt 12 évben nem azért voltunk 
sikeresek, mert válaszaink a megszokottak lettek volna... sõt. 
De akkor mi is az AMTS?

A szolgálati válasz hogy az A

Mi az AMTS?

» Egy meglepõ esemény, ami a jármûipart sújtó válság idején is csak növekedett
» Egy varázslatos hely, ahol különbözõ világok találkoznak egymással
» Egy színes kavalkád, ahol a pörgés és a nyugalom kéz a kézben jár
» Egy exkluzív show, ami garantáltan beleég a retinába
» Egy különleges üzleti környezet, ahol új lehetõségek nyílnak meg partnereink számára
» Egy közösségi esemény, ahol a megszállottak és csodálóik megismerik egymást

...még hosszan lehetne folytatni. Az AMTS sokkal-sokkal több, mint gondolná, tapasztalja meg 
rendezvényünk páratlan sokszínûségét és legyen a partnerünk!

Számunkra három dolog fontos egy üzlet során: az Ön sikere, a személyes kapcsolat és a maximálisan jó 
viszony. Személyesen ismerjük összes kiállítónkat, akiknek igényeit szolgáljuk ki: precízen, korrekten és 
sallangmentesen.

Mit kaphat Ön az AMTS csapatától? Pontosan annyit, amennyire valóban szüksége van. Talán egy 
kicsivel többet - grátiszban.

S á k há d l f t ü l t á Ö

Mit ad Önnek az AMTS?

Az elmúlt száztíz évben hazánk sok nagy alkotót adott a világ jármûgyártásának, még 
ma is alig akad olyan hely a világon, ahol ne dolgoznának magyarok vezetõ beosztás-
ban. A múlt kiválóságai mellett kiemelten fontosnak tartjuk, hogy évrõl-évre mind 
nemzetközibb közönségünknek a ma nagyjait és a jövõ reménységeit is bemutas-
suk. E cél érdekében született meg  Magyarok a Világ Jármûgyártásában tema-
tikánk, melyet megálmodójával, Knezsik Istvánnal, az Autós Nagykoalíció elnökével 
immáron ötödik éve szervezünk meg közösen.

LEGYEN ÖN IS A PARTNERÜNK!

Küldetésünk egy olyan különleges lehetõség megteremtése, mellyel Ön elérheti céljait - legyen az image építés, PR 
megjelenés, márkapozícionálás, vagy értékesítés. Az élménydús környezet, a sokszínû kiállítási csokor, valamit az ezek által 
bevonzott egyre szélesedõ látogatói kör együtt potenciális, új vásárlóerõt jelent. Kérje ajánlatunkat, tegyen próbára minket!

Küldetésünk egy olyan különleges lehetõség megteremtése me

Komolyan vesszük feladatunkat! 

Knezsik István
elnök, Autós Nagykoalíció

Az elmúlt száztíz évben hazánk sok nagy alkotót adott a világ

Magyarok a Világ Jármûgyártásában

» ÚJ! «  Elektomos autó kiállítás » Cabrio kiállítás
» ÚJ! «  SUV kiállítás » Veterán kiállítás
» Új autók, márkaimportõrök kiállítása » Élõ autóátépítés
» Magyarok a világ jármûgyártásában kiállítás » Színpadi mûsorok
» Gymkhana Országos Bajnokság » Versenycsapatok bemutatkozása
» Carstyling.hu Tuning Show » Országos tuning találkozó és verseny
» Hazai és nemzetközi cégek standjai » Több száz nemzetközi egyedi építésû autó 

» ÚJ! Elektomos autó kiállítás
AMTS tematika 2017



TUNING SHOW KFT.
2161 Csomád, Cseresznyés u. 1/C 

NOKTA BALÁZS
tulajdonos, cégkapcsolatok, szponzoráció, média megjelenések
Telefon: (36) 20 957 6829
E-mail: nokta.balazs@amts.hu

DÉGEN IMRE
cégkapcsolatok, szponzoráció
Telefon: (36) 30 332 0552
E-mail: degen.imre@amts.hu

Szervezés

KAPCSOLAT

TUNING SHOW KFT.
2161 Csomád, Cseresznyés u. 1/C 

SZÕKE LÁSZLÓ
webes megjelenések, sajtó, kommunikáció, club-scene
Telefon: (36) 20 320 3399
E-mail: szoke.laszlo@amts.hu

Média

Weboldal: www.amts.hu
Info vonal: (36) 20 578 1166
Info e-mail: info@amts.hu

Általános elérhetõségek


