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AMTS 2016 a Vaše možnosti:

1. Váš profesionálny stánok na AMTS
 Samostatný stánok s kompletnými výstavnými službami na mieste. Od kompletného vybavenia stánku, cez
grafické riešenie stánku až po hostess služby.

2. Hlavný alebo realizačný partner stánku AMTS Slovakia
 Prezentácia v rámci profesionálneho stánku AMTS Slovakia, so zárukou, že pre danú špecifickú tematiku –
odvetvie, bude Vaša spoločnosť jediným partnerom iniciatívy AMTS Slovakia.

3. Partner stánku AMTS Slovakia
 Grafická alebo materiálna prezentácia Vašej spoločnosti, ako partnera Slovenskej výpravy, formou
banneru – plagátu, alebo iného nápaditého riešenia (napr. rez motora, zaujímavý kus Vašej produkcie,
tovaru, ktorý predávate a pod.).

Čo je AMTS Slovakia:
Pôvodne malá výprava na profesionálnu medzinárodnú výstavu prerástla do rozsiahlej iniciatívy AMTS Slovakia, ktorú
podporujú úspešní aktéri našej auto, moto, tuningovej a motoršportovej scény. Angažujeme sa na Slovensku podporou
kvalitných regionálnych podujatí, čím budujeme portfólio výstavných vozidiel a partnerskú sieť, kde za najdôležitejšie
považujeme spoľahlivosť a dobré vzťahy. Spolupracujeme s auto-klubmi, pestujeme kontakty s automobilovými
komunitami a slovenskými výstavnými podujatiami. Podporujeme mladých profesionálov aktívnych v automotívnom
odvetví, ale aj úzko prepojenej foto a audiovizuálnej tvorbe. Iniciatíva AMTS Slovakia je založená na príkladnej
spolupráci s existujúcimi partnermi, organizátormi výstavy ako aj účastníkmi výpravy. Spomenuté dobré vzťahy sú
základom a nás všetkých posúvajú ďalej.

Ktorú možnosť si vybrať?
Najpohodlnejšiu pre Vás!
Výhody jednotlivých variant:
1. Váš profesionálny stánok na AMTS
 Individuálna realizácia akéhokoľvek výstavného zámeru,
 Vaša spoločnosť medzi najväčšími menami odvetvia na medzinárodnom podujatí,
 Váš vlastný priestor pre jednanie s potencionálnymi partnermi,
 Váš vlastný priestor na prezentáciu a predaj Vašich produktov priamo na mieste!

2. Hlavný alebo realizačný partner stánku AMTS Slovakia
 Výrazne výhodnejšie podmienky, ako pri samostatnom stánku,
 Rôzne formy podpory výpravy – barter, dohoda,
 Hotová expozícia v podobe vybraných, najlepšich áut z celej výpravy na jednom stánku,
 Faktor sociálnych médií – FB skupiny, kluby, či menšie zrazy, ktoré u nás existujú práve kvôli ľuďom, s
ktorými celú výpravu spoločne realizujeme,
 Vstupenky pre Vás a Vašich hostí,
 Krok do budúcnosti, smerom k dlhodobému partnerstvu,
 Slovenské podujatia v spektre aktivít iniciatívy AMTS Slovakia a ich otvorenosť pre spoluprácu.
Venujeme sa tomu desiaty rok, každým rokom rastieme a naši partneri s nami.

3. Partner slovenskej výpravy
 Najmenej nákladná varianta,
 Rôzne formy podpory výpravy – barter, dohoda,
 Vaše logo na našich materiáloch a mediálnych výstupoch,
 Vstupenky pre Vás a Vašich hostí.
 Krok do budúcnosti, smerom k dlhodobému partnerstvu,
 Slovenské podujatia v spektre aktivít iniciatívy AMTS Slovakia a ich otvorenosť pre spoluprácu.

Ľahko odhalíte, že priama podpora výpravy je najvýhodnejšia forma spolupráce, pričom pri tejto variante (a v aktuálnej
fáze príprav) sme otvorení akejkoľkvek diskusii a Vašim návrhom. Nejde nám o zisk, podstatne viac nás zaujíma
budovanie mena, sieťovanie aktívnych ľudí z odvetvia a perspektíva mediálnej, sociálnej a následne aj komerčnej sily,
ktorú môžeme spoločne vybudovať.
Nie sme komerčne zameraní, nepotrebujeme Vaše prostriedky na realizáciu výpravy, preto privítame akúkoľvek formu
podpory našich aktivít a za to Vám môžeme sľúbiť, že Vaše potreby budú pre nás kľúčové.

Prečo AMTS?
Asi sa spýtajme najprv, prečo Autosalón Bratislava je vždy v inom termíne?! Alebo prečo naše "nezávislé" odborné
médiá komunikujú AMTS minimálne na Slovensku? Napriek skutočnostiam, ako dvanásť rokov dominancie na
susednom trhu, tradícia, ocenenie Ministerstiev zahraničných vecí SR a Maďarska za naše aktivity, alebo účasť viac ako
sto áut zo Slovenska odkedy sme začali.

Prečo Vy?
Pretože ste v tomto odvetví vidieľne aktívny a stabilný hráč. Pretože nám niekto odporučil, práve Vás, prípadne preto,
lebo sme Vás doposiaľ na akciách u nás nevideli, a nerozumieme prečo!?

Prečo by ste mali do toho ísť?
Pretože nič neriskujete! Okúsite atmosféru medzinárodnej výstavnej show, získate od nás vstupenky na skvelé
podujatie, stretnete desiatky zaujímavých ľudí a následne sa sami rozhodnete, či to za to stojí, alebo nie. A určite aj
preto, lebo táto ponuka je najlepší spôsob, ako začať sezónu 2017 v tom správnom formáte!

Prečo partnerstvá?
Pretože máme výnimočný produkt, ktorý sa predáva sám. Pretože sledujeme dlhodobé ciele ako sú: partnerské
podujatia na Slovensku s dôrazom na atraktivitu, kvalitu a bezpečnosť účastníkov aj návštevníkov, portfólio výstavných
vozidiel pre Vašu prezentáciu v akomkoľvek formáte a lokalite na Slovensku alebo v zahraničí, portfólio novodobých
automotívnych fotografov a video štábov s modernou technikou, metódami a produktmi na špičkovej úrovni, a mnoho
ďalších. Ale hlavne, podujatie podobného zamerania a rangu na Slovensku ako je AMTS!

A pretože veríme, že v tomto, možno poslednom odvetví zostáva platné heslo :
“Budujeme nielen partnerstvá, ale aj priateľstvá!”

Zoznam partnerov (abecedne):
Realizační partneri AMTS Slovakia: A-M-A Exhaust Systems - Autorohože.sk - COBRA TUNING.sk s.r.o - Hederik Tuning Autodielňa
MEXI Garage Autodielňa - MTE (Motortuning Evolution) - Kart1 Aréna Racing - Karting Aréna Plešivec - SLOVAKIA RING
Mediálny partneri AMTS Slovakia: DO Production - EPERJESSY Photography - FOTO GRYMO - MAGPIE - ProstudioX
Partneri iniciatívy AMTS Slovakia: Auto123.sk - OKUSH Works - PEDRO Tuning - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti
Partnerské podujatia na Slovensku: Tuning Show Bardejov - SexyVAG Bojnice

