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Medverka på bilpark live! 
Här möter du beslutsfattare, inköpare och användare inom 
viktiga målgrupper.

De som besöker Bilpark Live är inköpare, fordonsansvariga 
och användare från stora och små företag, offentliga sektorn, 
kommuner, lantbruk och skogsbruk, transport och distribution, 
service och fastighet, hantverks- och entreprenörsföretag. 

Boka mässdeltagande och gör affärer.

Målet för Bilpark Live är att inspirera, skapa nya relationer, 
affärer och marknader.

utställning Här möter man leverantörer av 
fordon, tjänster, service och allt som hör ihop 
med inköp och drift av företagsfordon i stora 
och små företag.

SEMINARIER Seminarierna är kostnadsfria 
för alla besökare ger svaren på de viktigaste 
frågorna, trenderna och händelserna just nu.

Provkörning På Bilpark Live 2013 tittar man  
inte bara. Här kan man prova fordon på banan, 
på vägen, terräng banan, halkbanan eller i  
grus gropen.

krINGAKTIVITETER Det kommer att finnas 
många praktiska, roliga och intressanta aktivi-
teter. Bla uppvisningar på banan och möjlig-
heter att åka med på bana och i terräng.

Allt på en plats!
Man kan snabbt, effektivt och enkelt uppleva och prova olika 
fordon, produkter, tjänster och lösningar man är intresserad av. 

Besökarna bjuds in till mässan och kommer för att vi tillsam-
mans ger dem ett helt nytt sätt att få en komplett presenta-
tion av vad marknaden erbjuder. De har mycket information, 
kanske den mesta, men saknar en effektiv plattform att 
bygga relationer och få en samlad överblick. 

Vi skapar helt nya möjligheter genom utställningen, prov-
körning på bana och terräng samt i seminarier och aktiviteter.

Välkommen! 
Bilpark Live 2013 på Ring Knutstorp  

– en helt ny komplett affärs arena för företagsmarknaden! 

Bilpark Live är en ny och attraktiv affärsarena för leverantörer av produkter och tjänster till företagsmark-
naden och den offentliga sektorns vagnparker. Aldrig har intresset och diskussionerna varit så aktuella 
som idag. Transporter och transportlösningar är viktigt för alla företag och organisationer. Marknaden 
för företagsfordon och transportlösningar är stor och betydelsefull.  För företag är fordon inte bara en 
stor investering, utan även en stor kostnad för drift och underhåll. Samtidigt är fordon avgörande för att 
verksamheten skall fungera optimalt.

På Bilpark Live får besökarna presenterat allt man behöver för att fatta beslut om sin fordonspark. 



Därför skall du ställa ut på  
Bilpark Live 2013
På Bilpark Live träffar du som utställare alla de viktiga  
besökarna som är med i beslutsprocesen.

De kommer för att se nyheter, möta nya och gamla leve-
rantörer, skapa nätverk, bygga relationen, prova fordon och 
framförallt få träffa dig och göra affärer.

•	 Rätt besökare

•	Motiverade besökare

•	 Södra Sveriges enda mötesplats för  
 företagsbilar

•	 Gör affärer på plats och skapa leads  
 för framtiden 

•	 VD – Företagsledning

•	 Beslutsfattare från företag och offentlig  
 sektor

•	 Verksamhetschefer

•	 Inköpare

•	 Platschefer/arbetsledare

•	 Professionella användare

•	 Företag och offentlig sektor

•	 Lantbruk och skogsbruk

•	 Transport och distributionsföretag

•	 Service och fastighetsbolag

•	 Entreprenadföretag och hantverkare

Du möter beslutsfattare, inköpare och  
användare inom viktiga målgrupper
De som besöker Bilpark Live är inköpare, fordonsansvariga 
och användare från stora och små företag, offentliga sektorn, 
kommuner, lantbruk och skogsbruk, transport och distribution, 
service och fastighet, entreprenadföretag och hantverkare.

delta och gör affärer
Bilpark Live vänder sig till generalagenter och återförsäljare 
av företagsbilar, transportbilar, servicebilar, 4x4-bilar, ATV 
samt företag som säljer utrustning, tillbehör, tjänster och 
finansieringslösningar till företagsfordon.

Produktgrupper
Produkter och tjänster för allt och alla som jobbar med före-
tagsbilar som tex:

Upptagningsområde

BILPARK LIVE 2013 
En fackmässa och 
renodlad mötes plats för 
köpare och säljare av 
tjänstebilar, transport-
fordon och arbetsfordon 
upp till 3,5 ton samt till-
behör och tjänster kring 
användande av fordon  
i företag.

På Bilpark Live presentas fordonsnyheter, koncept, 
utrustning, tillbehör och tjänster riktade till alla 
som använder bilen i sitt arbete. 

•	 Personbilar

•	 Transportbilar

•	 Servicebilar

•	 Terrängfordon

•	 ATV

•	 Inredning

•	 Däck och fälgar

•	 Verktyg

•	 Finansiella tjänster

•	 Försäkring mm.

•	 Påbyggnader  
 och släp



Effektiv marknadsföring för att locka  
rätt besökare.

Monterplatser och priser

•	 Annonsering i dagspress, lokalpress och fackpress

•	 Telemarketing

•	 VIP-inbjudningar

•	 DM/DR, riktade nyhetsbrev

•	 Press/PR samt artiklar

•	 Via samarbetspartners och utställare

•	 Webb, sociala medier och en egen mötesportal 

Fordonsmontrar
Från 200 kvm upp till  
450 kvm, tält ingår i alla.

Från 55.000 sek.

Tillbehörsmontrar
Från 36 kvm upp till  
60 kvm, tält ingår i alla.

Från 10.800 sek.

Praktisk information
Bilpark Live 2013 på  
Motorbanan Ring Knutstorp 

Fredag 20 september 10.00-16.00 
Lördag 21 september 10.00-16.00

Motorbanan Ring Knutstorp  
– The Valley of Speed
Ring Knutstorp är Sveriges främsta racerbana och är beläget 
ca 40 km sydost om Helsingborg. Banan ligger underbart 
placerad vid foten av den natursköna Söderåsen som även är 
ett av södra Sveriges största utflyktsmål.

Arrangör   

Live Business Media Group AB
Box 112, SE-268 05 Kågeröd

För mer information och monterbokning kontakta
 
Hans-Erik Kristensson 
Tel. 070-417 08 17  
hans-erik@livebusiness.se

Peter Eriksson
Tel. 070-733 03 20
peter@livebusiness.se 

Allt du behöver veta finns på  

www.bilparklive.se


