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TRANSPORT-AR
Vor fi expuse: camioane, remorci si semiremorci, autoutilitare, microbuze, autocare,
autovehicule comerciale, motociclete, ATV, piese de schimb, accesorii auto si tuning,
echipamente de service, cisterne şi pompe de motorină, mini rulote, tahografe
analogice şi digitale, GPS-uri, asigurări, transport rutier, şcoali de pregătire şi
perfecţionare auto, autorităţi din domeniul transporturilor și siguranța rutieră.

Salon auto
Vor fi expuse marci de renume, dealerii auto avand ocazia de a prezenta ultimele
noutati ale marcilor pe care le reprezinta.

Expo Tuning Show
Adrenalină, stil și putere la Expo Tuning Show au devenit deja o tradiție care vor
încânta vizitatorii prin concursurile de îndemânare auto si drift.
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De ce să participaţi la târgul TRANSPORT-AR 2016?
• Șansa de a avea contact direct cu publicul
•
•
•
•
•

țintă vizat, care va fi prezent la eveniment
Creșterea bazei de date a potențialilor clienți
Vânzarea și promovarea produselor și
serviciilor direct vizitatorilor
Posibilitatea amenajării unui stand cât mai
atractiv pentru vizitatori
Lansarea de noi produse
Posibilitatea de a oferi informații directe
vizitatorilor despre produse și servicii
proprii

Ce vom face noi în calitate de organizatori?
• Vom organiza un eveniment în cadrul căruia să vă puteți prezenta vizitatorilor
de specialitate și publicului larg
• Vom mediatiza evenimentul pentru atragerea vizitatorilor ineresați de
produsele și serviciile Dumneavoastră
• Vă vom pune la dispoziție serviciile noastre pentru a crea cel mai potrivit
cadru de prezentare a ofertei Dumneavoastră

Ce aveţi de făcut Dumneavoastră?
• Să vă rezervaţi un stand în cadrul târgului
• Să pregătiți vizitatorilor o ofertă cat mai atractivă

Obiectivele târgului:
• Organizarea unui eveniment de calitate pentru transportatorii din
România, care să corespundă
Exigențelor si așteptărilor expozanților
și vizitatorilor
• Singurul eveniment din regiunea de
vest dedicat transporturilor
• Creșterea numărului de expozanți și
vizitatorilor
• Creșterea numărului de vizitatori ai
târgului
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Promovare
Succesul unui târg specializat se datorează, în mare parte, unei campanii
de promovare bine țintită.
• Presa locală și regională: presa scrisă, site-uri online, TV, radio
• Reviste de specialitate – parteneriate media cu reviste din domeniu
• Site-uri online – parteneriate media cu publicațiile online importante
din domeniul transporturilor
• Bannere, futurași, afișe
• Asociații de profil
• Newsletter
• Direct mailing către o bază de date bogată cu potențiali vizitatori

Despre EXPO Arad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al doilea centru expozițional, ca mărime, din România
1,5 km de autostrada A1
4.000 mp spațiu interior
20.000 mp spațiu exterior
Amfiteatru 650 locuri
Sală de conferințe modulară 300 locuri
Două săli de conferințe a câte 160 locuri
Sală de conferințe 60 locuri
Dotări multimedia complete
Sistem de traducere simultană
Restaurant 80 locuri, bar
Parcare gratuită.

Alege să fii expozant la târgul

Contact
Ec. Simona Văcaru
Telefon: +40.730.188 290
Email: simona.vacaru@ccia-arad.ro
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