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THESSALONIKI TUNING SHOW

Модерен изложбен продукт 

Комбинирайки  сфери от различно естество,  
Thessaloniki Tuning Show е успяло да се наложи като 
модерен изложбен продукт, който създава обновен 
опит за посетителите и осигурява многостранна перс-
пектива за представяне, като същевременно е един 
инструмент за фирмите с множество ползи. История-
та е доказала, че фирмите, които участват в събитието, 
са получили пряка полза от споразуменията, постигна-
ти в рамките на изложението, но също така и косвени 
ползи от партньорствата и познанствата.

Целенасочена комуникационна 
стратегия

Thessaloniki Tuning Show прилага динамичен кому-
никационен план, който включва всички above и below 
the line комуникационни действия.

Young Gathering за любителите на 
автомобилизма и моторните спортове

Имаме удоволствието да обявим, за пета поредна 
година, организирането на Thessaloniki Tuning Show, 
което ще се проведе на 27-29/04/2018 г. в съоръже-
нията на Международния изложбен и конферентен 
център в Солун (Helexpo). 

Иновативното и композитно три дневно събитие  с 
обновен вид и тематика - единственото масово съби-
тие в нашия град за феновете на автомобилите и мо-
торните спортове, се развива и разширява, за да пред-
стави интегрирани предложения за многобройните по-
сетители, които търсят от професионалистите решения 
за своя автомобил. Събитието е адресирано към всич-
ки активни потребители, подчертава световния афтър-
маркет, динамиката и перспективите на пазара на гло-
бално ниво. Чрез модерната си структура, както на ни-
во организация, така и на ниво презентация, има за цел 
да обедини целия спектър от професионалисти в тази 
област, като оформи връзката между тях. Участието с 
павилиони на водещите фирми в бранша, на видни 
водачи на автомобили от Гърция и чужбина и сътруд-
ничеството с най-престижните организации в бранша, 
превръщат събитието в институция.

Паралелни събития

Отбелязвайки една нова ера на високи стандарти и 
качество, в рамките на изложението Thessaloniki Tuning 
Show ще се организират разнообразни паралелни раз-
влекателни и състезателни събития с информацион-
на, обучителна и вдъхновяваща цел, с което се пола-
гат грижи за забавлението на посетителите, като съ-
щевременно се осигурява на професоналиста удобен 
и директен продуктивен контакт с посетителите - по-
тенциални клиенти.
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ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА

Car wash show
18.00-18.30

Cart Area
18.30-19.00

Baggy Racing
19.00-19.30

Drif show SXS
19.30-20.00

Freestyle
20.00-20.30

Dance show     
20.30-21.00

Car wash show
13.00-13.30 

& 18.00-18.30

Cart Area
13.30-14.00 

& 18.30-19.00

Baggy Racing
14.00-14.30 

& 19.00-19.30

Drif show SXS
14.30-15.00 

& 19.30-20.00

Freestyle
15.00-15.30 

& 20.00-20.30

Dance show     
15.30-16.00

 & 20.30-21.00

Car wash show
13.00-13.30 

& 18.00-18.30

Cart Area
13.30-14.00 

& 18.30-19.00

Baggy Racing
14.00-14.30 

& 19.00-19.30

Drif show SXS
14.30-15.00 

& 19.30-20.00

Freestyle
15.00-15.30 

& 20.00-20.30

Dance show     
15.30-16.00

 & 20.30-21.00
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КАТЕГОРИИ ЕКСПОНАТИ

Резервни части за леки автомобили

Аксесоари

Смазочни материали

Гуми - колела

Продукти за подобряване и напредък

Дилъри на автомобили / мотоциклети

Състезателни коли

Аудио и видео оборудване за автомобила
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КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ

/ ТВ - Радиокампания
(Телевизионна и радио кампания по канали и станции с общогръцки обхват)

/ Стратегия социални медии
(Насочена към сърцето на аудиторията, към която се обръщаме)

/ Email маркетинг стратегия
(С използването на модернизираната ни база данни)

/ Уеб реклама
(Ще се включат средства за комуникация, които са адресирани към нашата целева група)

/ Реклама в Google
(Целенасочена комуникация чрез инструменти на Google)

/ Директен маркетинг 
(Изпращане на покани по валиден списък от професионалисти)

/ Телефон маркетинг 
(Информация по телефона по валиден списък от професионалисти)

Размери на павилионите

A) 4.00 x 8.00cm

B) 9.00 x 10.00cm

Разходи за специален предварително изграден 
павилион на организаторите

включва:
– подов мокет 
– MDF стена
– електрическо захранване 500watt

Тип

Специална конструкция

Размери на MDF стена
2.50 x 1.00cm

€/m2

25

20

€/m2

46

 



план




