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2018 kiemelt témái voltak

MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ AUTÓCSODÁI EGY HELYEN!

Autómárkák, importörök kiállítása, külön pavilonban

A széria autók kiállításának szentelt csarnokban a gyártók legújabb modelljeit ismerhették meg a látogatók, autóimportőrök, 
márkaképviseletek és márkakereskedők kínálatából, külön zónákat szentelve az szabadidőautóknak (SUV) és a gyári 
csúcsragadozóknak.

EV-Greentech: elektromos autó kiállítás

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel társszervezésben megvalósult tematikánk idegenvezetést nyújtott a 
környezettudatos közlekedés világába, ahol lerántottuk a leplet a kapcsolódó fogalmakról, valamint bemutattuk a hazánkban 
elérhető elektromos, illetve hibrid autó kínálátot.

Magyarok a világ járműgyártásában kiállítás

Knezsik István az Autós Nagykoalíció elnöke, évente megújuló tárlata korhű hangulat mellett, számos látnivalót érintve kalauzolta 
végig a látogatót Mátyás királytól egészen napjainkig, a járműgyártás magyar vonatkozású csodáin.
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VETERÁN

Classic Automobil Show

A MAVAMSZ-al közösen, immáron ötödik éve, teljesen különálló tematikaként mutat be patinás veterán és oldtimer modelleket 
az AMTS nosztalgia tárlata.

Amerikai autók és Hot Rodok

Felismerhetetlenségig átalakított veterán izomautók, egyedileg épített hihetetlen járművek, hatalmas USA cirkálók kíséretében 
mutatkozott be az AMTS amerikai autós szekciója!

Hírességek, élő legendák az autózás világából

Az AMTS évek kiemelt találkozóhelye hazánk, valamint egyre inkább a nemzetközi autós élet kiemelt személyiségeinek, akikkel a 
látogatók személyesen is találkozhattak a rendezvény keretei között.
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TUNING

Carstyling.hu Tuning és Hifi Show

Kelet-Közép-Európa legjelentősebb tuning showja, egyedileg átépített járművekkel, hazai és nemzetközi tuning cégek és 
standjaival, több, mint 15 országból.

Miss AMTS szépségverseny

Az AMTS immáron ötödik éve volt partnere a nemzetközi Miss TUNING szépségversenynek, melynek magyarországi fordulóját a 
show keretei között szervezték meg. Az AMTS évek óta a legnépesebb hoszteszgárdával dolgozik autós rendezvények terén, 
kiválasztott hölgyeink pedig a Miss AMTS szépségverseny keretei között nemzetközi megmérettetésen vehettek részt a 
rendezvény három napja alatt!

Nemzetközi tuning találkozó és verseny

Magyarország legnagyobb tuning találkozója, melyen több száz hazai, és évről-évre mind nagyobb számú külföldi tuning autó 
vesz részt.
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ÉLMÉNY ÉS ADRENALIN

Gymkhana drift bajnokság és show

Az év első motorsport eseményére hagyományosan  az AMTS-en kerül sor, a Ken Block által híressé tett autós sportág 
színvonalas futamaival és bemutatóival.!.

OFF-Road Show

Az AMTS legújabb tematikája a terepautózás világát tárta fel a látogatók előtt. Magyarok által átalakított és épített különleges 
terepjárók kiállítása, illetve demo off-road pályán várt a látogatókat!

Folyamatos programok az egész család részére

Az AMTS Európában egyedülálló, járműbemutatókra épített beltéri színpada folyamatos shownak adott helyet. A kültéren drift és 
stunt bemutatók szórakoztatta a közönséget.







Látogatói összetétel



Kommunikációs felületekLátogatószám

+18% 
növekedés

54.000 látogató
2017-ben 46.000
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Kutatás 2018

Kor és nem szerint



Látogatói összetétel

Kutatás 2018

Családi állapot
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Kutatás 2018

Végzettség
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Kutatás 2018

Jártál korábban az AMTS-n?
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Kutatás 2018

Kikkel érkeztél?
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Kutatás 2018

Hol hallottál rólunk?



Kommunikációs felületek

KÖSZÖNJÜK,

TALÁLKOZUNK 2019-BEN!


