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STOCKHOLM CAR MEET – 1 AUG 2020

VÄLKOMMEN ATT BOKA
DIN SWAP-PLATS PÅ
HUVUDSTADENS BILFEST
DEN 1 AUGUSTI!
Välkommen till Stockholm Car Meet - en bilfest för alla som älskar
entusiastfordon. På Stockholm Car Meet får du jämföra turbokrafterna
mot tändkulorna, betrakta amerikanska blänkande vrålåk och svärma för
de europeiska hästkrafterna. Upplev och beundra de klassiska ny putsade
pärlorna samtidigt som en Lotus eller Ferrari mullrar förbi. På denna
ultimata motordag hyllar vi ALLA fantastiska bilar!

INBJUDAN TILL ALLA SWAPARE
Tidningarna auto motor & sport, Classic Motor, Wheels
Magazine och Power Magazine är stolta och glada över att
kunna bjuda in Er till en bilträff i huvudstaden som är något
utöver det vanliga.
På Solvalla har vi stora och gemytliga ytor som kommer att
fyllas med entusiastfordon av alla slag, swapmeet, For Sale
corner, utställare med bilprofil och matställen. Allt placeras
utifrån besökarens upplevelse i en trevlig och intressant
kombination. Det blir en dag då vi fyller Solvalla med andra
hästkrafter – missa inte tillfället att vara med!

STOCKHOLM CAR MEET – 1 AUG 2020

ERBJUDANDE
För dig som utställare/swapare har Ni
chans att träffa rätt målgrupp och sälja era
produkter under hela dagen.
• Du som säljer enbart mc- och bildelar
får ställa ut gratis (4m x 6m)
• Du som säljer andra intressanta saker
betalar 1000 kr för en säljruta på 4m
bred x 6m djup
Alla swap-försäljare får två stycken
entrebiljetter till området, per bokad ruta.
Ni kan övernatta på swapområdet mellan
fredag och lördag. Övernattning måste
meddelas i förväg.
EVENTINFORMATION OCH TIDER
Uppställningsdag 30 juli:
På fredagen har Ni möjlighet att komma
in på området och till er anvisade plats för
att sätta upp er försäljning mellan klockan
16.00–19.00.
Evenemangsdag 1 augusti:
På evenemangsdagen lördag har vi insläpp
för swapare från klockan 06.30.
Evenemanget är öppet för publik mellan
klockan 09.00–17.00.
Plats: Solvalla Travbana i Stockholm
Hemsida: www.stockholmcarmeet.se
Facebook: www.facebook.com/
stockholmcarmeet

VÄLKOMMEN ATT BOKA DIN PLATS:
För att boka er plats tar ni kontakt med
Mattias Sigras via mail eller telefon.
Mail: kontakt@sigraconsulting.se
Telefon: 070-253 52 20
Ni skickar även nedanstående information i
mailet med er anmälan:
• Namn
• Telefonnummer
• Mail
• Antal ytor
• Faktureringsadress
• Organisationsnummer
• Datum för ankomst/uppställning
BETALA DIN YTA:
En faktura kommer att skickas till din
angivna faktureringsadress, eller via mail
om så önskas.
Anmälan är bindande och kommer att
faktureras. Det är inte förrän fakturan är
betald du är garanterad din plats.
FRÅGOR SOM DYKER UPP,
KONTAKTA OSS GÄRNA
Om Ni har frågor kring eventet och
utställningsområdet tveka inte att
kontakta oss.
Mattias Sigras – anmälan, säljytor,
information: Ring 070-253 52 20
Varmt välkomna alla bilentusiaster till
Stockholm Car Meet!
Mia Strand

chefredaktör Wheels Magazine och Power Magazine

Alrik Söderlind

chefredaktör auto motor & Sport

Anders Nordner

chefredaktör Classic Motor

