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AUTOCAMPER SHOW
12. - 14.NOV 2021

Med opbakning fra de 15 største importører fra autocamperbranchen arrangerer MESSE C nu Dan-
marks første messe målrettet autocamperfolket.  Branchen efterspørger en fokuseret messe for auto-
campere, idet markedet er i stærk vækst, og kunderne adskiller sig ofte fra campister generelt.

Hvem udstiller
Danske importører og forhandlere af autocam-
pere, som fremviser minimum tre autocampere af 
hvert brand – alle enten 2021- eller 2022-modeller.  

Desuden et lille udvalg af udstillere, som tilbyder 
services, produkter, oplevelser eller viden til de 
nuværende og kommende autocamper-ejere. 
 
  
HVEM besØger
Med opbakning fra udstillerne forventer vi at til-
trække flere tusinde besøgende, som enten al-
lerede har en autocamper, men ønsker at blive 
opdateret på de nyeste modeller og tilbehør 
- eller besøgende, som overvejer at købe eller 
leje en autocamper.

MARKEDSFØrING
Kendskabet til den nye messe skal spredes via 
YouTube, Facebook, nyhedsbreve, hjemmesi-
de, retargeting og bannerannoncering relevan-
te steder. Det støttes op af pressemeddelelser 
og annoncering i fagblade og foreningsblade. 
Udstillerne bakker op om markedsføringen i de-
res butikker, nyhedsbreve, på hjemmesider og 
sociale medier.

Hvad kan besØGENDE OPLEVE
Ud over en flot præsentation af de nyeste auto-
campere, kan de besøgende blandt andet 
glæde sig til:
• Inspirerende indlæg på scenen
• Demokørselaf forskellige autocampere
• Udveksling af viden, tips og ideer med andre 
    autocamper-ejere
• Faciliteter til overnatning i egen autocamper



HVAD KOSTER DET

AUTOCAMPERE:
Det er et krav, at autocamperne er nyeste mo-
deller (år 2021/2022) samt at der udstilles mindst 
tre modeller af hvert brand. 

Pr. enhed (30 m2) kr. 5.000,- + markedsføringsbidrag 
 
Inkluderet i prisen er 1 strømstik, 1 lofthængt LED 
lampe og 30m² antracitgrå tæppe.

Relaterede produkter og 

services:
Uopbygget stand á kr. 750,- pr. m2 + markedsfø-
ringsbidrag (Min. 9 m2)

 

Forenings-stand:
Infostand til foreninger og organisationer til  
specialpris kr. 2.500,- for 4m² inkl. antracitgrå 
tæppe og adgang til strømstik.
 
MarkedsfØringsbidrag
kr. 2.200,- pr. brand, som vil fremgå af udstiller-
listen på messens hjemmeside, SoMe og kata-
log.

Desuden inkluderer presseservice, personale- 
og udstillerparkeringskort samt link fra messens 
hjemmeside.

Alle priser er ekskl. moms. 

SE MERE HER WWW.AUTOCAMPERSHOW.DK



JEG STÅR TIL JERES RÅDIGHED, HVIS I 
HAR GODE IDEÉR ELLER SPØRGSMÅL. 

Vestre Ringvej 101   I   7000 Fredericia      +45 7592 2566    I    www.messec.dk

Charlotte Buus
tlf: 2777 0046

mail: cbu@messec.dk

PROJEKTLEDER

ARRANGØR:  

- CENTRALT BELIGGENDE I DANMARK 
- 33.000 M² UNDER TAG 
- CA. 300.000 GÆSTER ÅRLIGT  
- 3.500 gratis p-pladser


