Vážený kolektív a vedenie klubu
Dovoľte mi osloviť Vás v mene organizátorov rozlohou najväčšieho výstavného auto-moto a tuningového podujatia
v Strednej a Východnej Európe. Výstava s názvom Automobil a Tuning Show, známa aj pod skratkou AMTS, sa
koná každoročne, začiatkom sezóny, v Budapešti.
V roku 2018 sa uskutoční počas víkendu, 23. až 25. marca.
Jednou z tematík podujatia je aj elektromobilita v rôznych podobách, dostupných na našich trhoch. Organizátori
výstavy by privítali Vašu účasť v nejakej forme a ja by som privítal ak by ste sa pripojili k výprave, ktorú organizujem
už jednásty rok.
Oslovujem Vás pretože viem, že v pozadí aktívneho auto-moto klubu stoja aktívny a dobrodružní ľudia. Takýchto
ľudí dlhodobo hľadám a aj takto vyzývam k nejakej forme spolupráce. AMTS dlhé roky pestuje vzťahy s komunitným
prostredím automobilovej scény a klubová scéna má vlastné, rozľahlé pavilóny a silné postavenie na výstave. Viaceré
špičkové vystavené vozidlá pochádzajú práve z klubového prostredia.
Slovenská automobilová scéna je veľmi špecifická. Máme malý trh, obmedzené možnosti dovozu vozidiel
a postavenia áut „na značky“, preto by som chcel touto cestou vyjadriť uznanie Vám za prácu na jej budovaní! Rád
by som taktiež vyjadril vôľu poskytnúť Vám priestor v rámci slovenskej výpravy, t.j. na jednom zo slovenských
stánkov počas AMTS a v prípade Vášho záujmu zabezpečiť Vašu účasť v nejakej forme na tomto podujatí. Taktiež
sa môžete spoľahnúť na pomoc nášho tímu v priebehu podujatia na mieste.
AMTS bude hostiť v roku 2018 v poradí už jedenástu slovenskú výpravu. Ja by som Vám rád ponúkol účasť na
výprave, kde účastníkovi s vybratým autom ponúkame:
- miesto v rámci jedného zo slovenských stánkov v národnom výstavisku, Hungexpo, počas AMTS,
- ubytovanie s raňajkami v 4-hviezdičkovom hoteli pre dve osoby,
- dve vstupenky, kategórie vystavovateľ,
- pozvánku alebo zvýhodnený vstup na AMTS party počas víkendu,
- skvelý automobilový zážitok a víkend v Budapešti.
Spomeniem ešte, že hľadám upravené, niečím výnimočné alebo jednoducho exkluzívne vozidlá, ktoré skutočne
ukážu úroveň aj charakter našej automobilovej scény. Ak mám byť doslovný, hľadám automobilové poklady, často
skryté pod plachtami, v garážach skutočných nadšencov.
Aj keby sa okolnosti vyvinuli tak, že sa rozhodnete ponuku na spoluprácu neprijať, pozvanie na AMTS pre Vás platí
a budem rád ak Vám môžem predstaviť iniciatívu AMTS Slovakia a aktivity, ktorým sa venujeme. Som si istý, že
v budúcnosti nájdeme spôsob ako spolupracovať.
Verím, že som Vás zaujal a v budúcnosti Vás môžem tiež nazvať partnerom pri realizácii charakterom aj úrovňou
podobného podujatia na Slovensku. Spravte si výlet s automotívnou tematikou a ja zaručujem, že nebudete
sklamaní.
S priateľským pozdravom
Adrián Artimovič
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