
tockholm Motor Weekend bjuder återigen på tre mässor under 
samma tak! Förutom den årliga premiären för alla nya heta 
motorcyklar under MC Mässan går även specialmässan för lätta 

transportbilar, Bilar som jobbar.
Möt småföretagaren eller motorcyklisten som kanske tar beslut om 
inköp av nya familjebilen på samma gång.

Lifestyle Motor Show är den moderna bilutställningen som visar nya 
personbilar i öppna, ljusa montrar. Dessutom trendvisning kring for-
donsdesign och avdelning för nya spännande tillbehör. Besökarna 2015 
uppskattade särskilt den öppna planlösningen och var positivt överras-
kade av det stora utbudet.  

Den prestigefyllda Bilsportgalan kommer tillbaka och bjuder på en fan-
tastisk galakväll på lördagen. Stockholm Motor Weekend drog 55 000 
motorintresserade och köpstarka besökare i januari 2015.

Som utställare av utrustning och tillbehör finns bra placeringar centralt 
eller längs hallens ytterväggar. 
Boka i tid för att få den placering ni föredrar.

MER INFORMATION OCH BOKNING AV MONTERPLATS
Per Östman, per.ostman@fabas.se, 070-514 50 80

Peter Näsman, peter@lifestyleevents.se, 070-965 56 09

SOM UTSTÄLLARE PÅ LIFESTYLE MOTOR 
SHOW BETALAR DU ENDAST: 

Monteryta upptill 50 kvm 1075:-/kvm 
Därefter 945:-/kvm 

Anm avg 2500:- debiteras alla montrar.
Alla priser exkl moms. 

VÄLKOMMEN SOM UTSTÄLLARE PÅ

STOCKHOLM LIFESTYLE
MOTOR SHOW 26-29 JAN 2017

Å R E T S  S T Ö R S T A  M O T O R H Ä N D E L S E

Stockholm Lifestyle Motor Show är en mässa för nya personbilar som fokuserar på körglädje, trender och ny teknik. Vi ser fram mot 
denna helg som årets största motorhändelse och ett självklart val för dig som utställare.

S

Besökarna kommer tillbaka
Varför gå på en mässa när allt finns lättillgängligt på internet eller i 
din smartphone? Jo, därför att på mässan kan man med egna ögon 
se, klämma och känna på produkten samt ställa frågor och få svar av 
experter. Den direkta upplevelsen, dofterna och intrycken får man inte 
på annat håll. Det är därför publiken kommer tillbaka till mässorna.

Stockholm Lifestyle Motor Show arrangeras av Lifestyle Events AB 
i samarbete med Förlags AB Albinsson & Sjöberg
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