
9, 10 & 11 december 2016

presenteert



 Gedurende deze driedaagse maken alle 

concessiehouders zich op om hun modellen 

voor te stellen aan iedereen die informatie 

zoekt of zich een wagen wenst aan te schaffen.

 Op 9, 10 & 11 december is de beurs voor 

iedereen toegankelijk.

www.autodagen.be

Na twee succesvolle edities  

(2011 - 2013)  van   

in Waregem expo besloten de 

Kortrijkse concessiehouders (Kocon) 

om    in  

Kortrijk Xpo te organiseren.



Standruimte merkverdelers
We hebben voor de exposanten/automerkverdelers een all-in 

formule uitgewerkt waardoor de te investeren tijd en energie 

voor opbouw en ontruiming van de stand tot een strikt minimum 

worden herleid.

Het deelnamepakket omvat:
• 130 m², 99 m2, 50 m2 standoppervlakte

• donkergrijze tapijttegels over de standoppervlakte (mid-grijze 
tapijttegels in de gangen)

• getakelde truss kader per stand met verlichting

• elektriciteitsaansluiting voor standverlichting en extra 3000 W 
per stand met multi 3 stekker, inclusief controle en verbruik

• 2 borden (2 m x 0,5 m) met recto/verso vermelding van de 
firmanaam en automerklogo(‘s)

Het vast deelnamerecht (€ 200) omvat:
• 500 gepersonaliseerde gratis toegangskaarten

• gepersonaliseerde digitale gratis toegangskaarten

• digitale handtekening

• 10 autostickers

• 360 briefstickers

• wegaffiche (1,2 m x 1,6 m) aan de showroom

• vermelding van naam op www.autodagen.be en link naar uw 
bedrijf

• vermelding van uw contactgegevens en automerk(en) in de 
bezoekersgids

• 8 gepersonaliseerde exposantenbadges

• 5 parkeerkaarten

• BA-verzekering

Contact:
M Chris Baert 0477 / 37 26 41

E chris@fairs-events.be

W www.fairs-events.be

Beurs

Vrijdag 09/12 14u00 – 21u00

Zaterdag 10/12 10u00 – 18u00

Zondag 11/12 10u00 – 18u00

Opbouw

Donderdag  8/12 08u00 – 18u00

Ontruiming

Zondag 11/12 18u30 – 20u00  

(klein materiaal)                   

Maandag 12/12 08u00 – 12u00  

(wagens ophalen)   

Waar
Kortrijk Xpo

Hal 4

Doorniksesteenweg 216

8500 Kortrijk



Bezoekerspromotie

Om duizenden geïnteresseerde bezoekers naar  te halen,  

wordt een krachtige bezoekerscampagne in diverse media opgezet:

Pers
Dagbladen – gratis pers - lifestyle magazines

 

Affichage & flyers
Wegaffiches 2 m², winkelaffiches, flyers met kortingsbonnen

 

Digitaal
E-mailings en sociale media

 

Promotiemiddelen exposanten
Gratis toegangskaarten, autostickers, briefstickers,  

gepersonaliseerde digitale gratis toegangskaarten en  

digitale handtekening

www.autodagen.be


