TUNING SHOW

17. - 22. 4. 2012
Tuningshow kde nesmiete chýbať
Vážený obchodný partner,
dovoľte nám obrátiť sa na Vás s ponukou účasti na 22. ročníku výstavy Autosalón Bratislava 2012, ktorú
v minulom ročníku opäť navštívilo viac ako 180 000 návštevníkov. Po úspešnej prezentácii tuningcentra, v ktorom sa
prezentovalo viac ako 20 firiem svojou expozíciou, sme sa aj pre rok 2012 rozhodli pre Vás, zástupcov tuningu a upravárenských firiem, vytvoriť špeciálnu cenovú ponuku, ktorá Vám umožní prezentovať sa v rámci pripravovaného tuningcentra a zároveň aj spropagovať toto odvetvie motorizmu medzi verejnosťou. Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a že aj Vy
svojou účasťou na výstave prispejete k propagácii autotuningu na Slovensku.
Cenová ponuka:		
			
			
			

1 upravené auto plocha 30m2		 cena 800,- EUR
2 upravené autá plocha 45m2		 cena 1300,- EUR
3 upravené autá plocha 60m2		 cena 1800,- EUR
100,- EUR
Registračný poplatok			

V tejto cene sú zahrnuté: výstavná plocha podľa objednaného rozsahu v rámci tuningcentra, koberec, nábytok, pulty a spoločná kuchynka.

Čo pre Vás pripravujeme
			
			
			
			

• otvorenie tuningovej sezóny
• db DragRacing - súťaž v ozvučení automobilov v rámci sprievodného programu
• vysoká medializácia akcie
• vysoká návštevnosť odbornej i laickej verejnosti
• zaujímavé sprievodné podujatia

Ak máte záujem o bližšie informácie navštívte našu internetovú stránku www.incheba.sk, prípadne nás kontaktujte na tel. číslach:
+421-2-6727 2138, +421-2-6727 2128, fax: +421-2-6727 2201, e-mail: autosalon@incheba.sk

PRIHLÁŠKA
VÝSTAVNÁ PLOCHA
Krytá plocha		

m2

Počet prezentovaných áut		

ks

Firma: ................................................................................................ Kontaktná osoba: ....................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................ PSČ: ....................................................................................
IČ DPH: .......................................................................................................................... IČO: ...................................................................................
Tel.: .................................................................. Mobil: .................................................................. Fax: .................................................................
E-mail: ..................................................................................
V prípade Vášho záujmu, prosím vypíšte prihlášku a zašlite ju na adresu:
Incheba a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava 5
Ing. Slavomír Machala • Tel.: (00421-2) 6727 2138, (00421-2) 6727 2128 • Fax: (00421-2) 6727 2201
E-mail: autosalon@incheba.sk • www.incheba.sk

