
A legsokszínűbb kelet-közép-európai autóshow a következő szintre lép!

Az AMTS az Ön évi egyszeri lehetősége, hogy három nap alatt több, mint 46.000 emberrel, azaz egy városnyi potenciális 
vásárlóval találkozzon. Sok újdonság mellett, a fókuszban továbbra is a mobilitás és annak sokszínűsége áll.  A hazánkban, 
Kocson feltalált lovaskocsitól, a motorizáció hajnalán született veteránokon át, a jelen kor járműgyártásának csodái mellett 
az egyedi építésű autókig minden megtalálható a rendezvény repertoárjában. Mindez 10 Hősök-tere, 3 labdarúgó stadion 
vagy 2 Liszt Ferenc repülőtér termináljait meghaladó területen!

Hatalmas kiállítási terület, rengeteg látványosság, sok program, és kiemelkedően magas látogatottság: ne hagyja ki 
Kelet-Közép-Európa egyik legnépszerűbb nemzetközi autóshowját!

Regisztráljon még ma! 
Ne maradjon le az AMTS kedvezményes előregisztrációs időszakáról! Amennyiben 2017. szeptember 30-ig jelzi részvételi 
szándékát jövő évi rendezvényünkre, garantáljuk, hogy az idei árakon vehet részt a 2018-as AMTS-en. Ez a kedvezmény csak 
a rendezvényen 2016, vagy 2017-ben kiállító partnereinknek szól (a regisztráció kötelezettséget nem jelent, 2017. december 
31-ig bármikor, díjmentesen visszaléphet). Vegye fel velünk a kapcsolatot és regisztráljon időben: eloregisztracio@amts.hu

ÚJ AUTÓ TUNING VETERÁN VERSENYSPORT



TEMATIKA 2018

Autómárkák, importörök kiállítása, külön pavilonban
A széria autók kiállításának szentelt csarnokban a gyártók legújabb modelljeit 
ismerhetik meg a látogatók, autóimportőrök, márkaképviseletek kínálatából.

EV-Greentech: elektromos autó kiállítás
Tematikánk idegenvezetést nyújt a környezettudatos közlekedés világába, ahol lerántjuk a leplet a kapcsolódó
fogalmakról, valamint bemutatjuk a hazánkban elérhető elektromos, illetve hibrid autó kínálatot.

SUV Zóna: hobbiterepjáró kiállítás
Tematikánkban a méltán népszerű sport- és szabaidőautó kategóriát vesszük alaposan górcső alá és egyben 
felvonultatjuk a kapcsolódó járműparkot is

ÚJ AUTÓK

Carstyling.hu Tuning és Hifi Show
Kelet-Közép-Európa legjelentősebb tuning showja, egyedileg átépített járművekkel,
hazai és nemzetközi tuning cégek és standjaival, több, mint 15 országból.

Rusty Rodders Hot Rod Show
Felismerhetetlenségig átalakított veterán izomautók, egyedileg épített hihetetlen járművek, pin-up lányok, valamint 
látványos showműsor kíséretében vár mindenkit az AMTS Hot Rod szekciója.

Nemzetközi tuning találkozó és verseny
Magyarország legnagyobb tuning találkozója, melyen több száz hazai, és évről-évre mind nagyobb számú külföldi 
tuning autó vesz részt.

TUNING & HÁTTÉRIPAR

Classic Car Show
Immáron ötödik éve, teljesen különálló tematikaként  mutat be patinás 
veterán és oldtimer modelleket az AMTS nosztalgia tárlata.

Magyarok a világ járműgyártásában kiállítás
Knezsik István és az Autós Nagykoalíció évente megújuló tárlata korhű hangulat mellett, számos látnivalót érintve 
kalauzolja végig a látogatót az 1900-as évek elejétől napjainkig, a járműgyártás magyar vonatkozású csodáin.

Hírességek, élő legendák az autózás világából
Az AMTS évek kiemelt találkozóhelye hazánk, valamint egyre inkább a nemzetközi autós élet kiemelt személyiségeinek, 
akikkel a látogatók személyesen is találkozhatnak a rendezvény keretei között.

VETERÁN & JÁRMŰTÖRTÉNET

Gymkhana Országos Bajnokság
Az év első motorsport eseményére hagyományosan az AMTS-en kerül sor, a Ken 
Block által híressé tett autós sportág színvonalas futamaival és bemutatóival.

Miss AMTS szépségverseny
Az AMTS immáron ötödik éve partnere a nemzetközi Miss TUNING szépségversenynek, melynek magyarországi 
fordulóját a show keretei között szervezik meg. A gyöztes hölgy jutalma egy világhírü naptárban történö szereplés.

Folyamatos programok az egész család részére
Az AMTS Európában egyedülálló, járműbemutatókra épített beltéri színpada folyamatos shownak ad helyet. A kültéren 
drift és stunt bemutatók szórakoztatják a közönséget és a legkisebbek is rengeteg program közül választhatnak.

VERSENYSPORT & ADRENALIN



ELŐREGISZTRÁCIÓS AJÁNLATUNK

Kedvezményes kiállítási csomagjaink - foglaljon már most!
Az AMTS a 2017-es árakat biztosítja minden partnere számára, aki szeptember 30-ig jelzi részvételi szándékát a jövő 
évi rendezvényre. Foglalja le már most területét 2018-ra, bármiféle kockázat nélkül: az előregisztráció kötelezettséget 
nem jelent, 2017. december 31-ig bármikor, díjmentesen visszaléphet a kiállítástól. 
Előregisztrációs időszakunkban az alábbi kedvezményes csomagokat kínáljuk partnereink számára, de természetesen 
egyedi igényekre, valamint az idei megjelenésével mindenben azonos opciók biztosítására is nyitottak vagyunk.

Az alábbi csomagok mindegyike tartalmazza a következő szolgáltatásokat:
 fedett kiállítási terület és kulcsrakész stand, tematikától függően  a Hungexpo “A”, “D”, “G”, vagy “F” pavilonjában
 standtervezés, engedélyezés, kivitelezés
 3 kW rambekötés és fogyasztás, 1 db 3-as 220 V-s dugaszolóaljzat 
 standszőnyegezés, octanorm installáció, fehér fal, frízpanel, standelirat egységbetűvel, egy színben 20 karakterig
 Bejegyzés online kiállítási katalógusunkban (cégadatok, reklámszöveg, logo)

KIÁLLÍTÁS A HUNGEXPO PAVILONJAIBAN

 18 m2 (3x6 m) kiállítási stand
 4 db kiállítói belépőjegy, 2 db kiállítói parkoló hely

Kedvezményes csomagár 2017. szeptember 30-ig: 264.000 Ft+áfa
2017. december 31-ig: 316.800 Ft+áfa. 2018. január 1 - február 28: 380.160 Ft+áfa

CSOMAG 1 - “ALAPSTAND”

 24 m2 (4x6 m) kiállítási stand
 4 db kiállítói belépőjegy, 2 db kiállítói parkoló hely

Kedvezményes csomagár 2017. szeptember 30-ig: 352.000 Ft+áfa
2017. december 31-ig: 422.400 Ft+áfa. 2018. január 1 - február 28: 506.880 Ft+áfa

CSOMAG 2 - “EGY AUTÓS STAND”

 42 m2 (7x6 m) kiállítási stand
 6 db kiállítói belépőjegy, 3 db kiállítói parkoló hely

Kedvezményes csomagár 2017. szeptember 30-ig: 495.000 Ft+áfa
2017. december 31-ig: 594.000 Ft+áfa. 2018. január 1 - február 28: 712.800 Ft+áfa

CSOMAG 3 - “KÉT AUTÓS STAND”

Jelen árjegyzék tájékoztató jellegű. Amennyiben a fentiektől eltérő formában kíván megjelenni rendezvényünkön, 
személyre szabott ajánlatunkért kérjük lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeink egyikén.

i

Amennyiben  nem csomagjaink közül választ, előregisztrációs időszakunkban lehetősége van egyéni méretű kiállítási 
területet is kedvezményes áron bérelni. A területár extra szolgáltatásokat (szőnyegezés, áram, standfelépítmény) 
nem tartalmaz, ezek a standhoz külön megrendelhetők.
 minimum 18 m2 (3x6 m) fedett kiállítási terület, tematikától függően  a Hungexpo “A”, “D”, “G”, vagy “F” pavilonjában
 4 db kiállítói belépőjegy, 2 db kiállítói parkoló hely (24 m2 felett, minden 10m2 után további +1 db kiállítói belépőjegy)
 Bejegyzés online kiállítási katalógusunkban (cégadatok, reklámszöveg, logo)

Kedvezményes alapár, 18 m2 bérlése esetén, 2017. szeptember 30-ig: 180.000 Ft+áfa
Minden további m2 : 10.000 Ft+áfa
2017. december 31-ig: 225.000 Ft+áfa, minden további m2: 12.500 Ft+áfa
2018. január 1 - február 28-ig: 270.000 Ft+áfa, minden további m2: 15.000 Ft+áfa
Felárak: sarokstand (2 oldalról nyitott):  10%, fejstand (3 oldalról nyitott): 15%, szigetstand (4 oldalról nyitott):  20%

KIÁLLÍTÓI TERÜLET EGYÉNI BÉRLÉSE



AZ AMTS SZÁMOKBAN (2017)

100.000 m2

kiállítási terület
46.000 fő

látogatottság
1.500 jármű

a kiállításon
250 kiállító

cég és klub

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

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

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

Általános elérhetőségek
Honlap: www.amts.hu
E-mail: info@amts.hu

SZERVEZÉS


