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Skaistā Ziemeļeiropas galvaspilsēta Rīga 
piedāvā uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi un ir 
ērti sasniedzama no Eiropas un NVS valstīm. 
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STARPTAUTISKĀ AUTOIZSTĀDE

LIELĀKAIS AUTONOZARES NOTIKUMS
BALTIJAS VALSTĪS!
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DALĪBNIEKI

Vairāk nekā 250 izstādes dalībnieku
un nozares organizāciju 
no 15 Eiropas valstīm, Krievijas un 
Skandināvijas aizraujošā pasākumā 
piedāvā:
• aplūkot jaunākos un populārākos automobiļus;

• autoservisa instrumentus un iekārtas, auto 
rezerves daļas, apkopes pakalpojumus un 
piederumus;

• Baltijas lielāko autotūninga šovu – “Auto Exotica”.

APMEKLĒTĀJI
Paredzams, ka “AUTO 2021” klātienē apmeklēs 

aptuveni 25 000 interesentu, tostarp nozares 
profesionāļi un uzaicinātie viesi no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Skandināvijas, 
Eiropas un Austrumvalstīm, savukārt tiešsaistē – 
vairāk nekā 190 000 interesentu. 

JAUNIE AUTO
• Vieglās automašīnas – pirmizrādes un jaunumi, 

īpašas cenas 

• Komerctransports, speciālā tehnika, piekabes 

• Elektriskie transportlīdzekļi, uzlādes stacijas

• Automobiļu noma, līzings, apdrošināšana

• Degvielas tirgotāju īpašie piedāvājumi

AUTO MEHĀNIKA
• Auto rezerves daļas, piederumi un aprīkojums

• Autokosmētika un ķīmija, krāsas un eļļas

• Riepas, diski, rezerves daļas, drošības 
aprīkojums

• Autoservisu iekārtas un instrumenti

• Konkursa “Jaunais automehāniķis” nacionālais 
fināls

AUTO EXOTICA
• Tūnētas automašīnas un motocikli, ekskluzīvas 

sporta automašīnas

• Retro un klasiskās automašīnas, restaurācija

• Autosporta komandas un motoklubi

• Autosporta un tūninga aprīkojums, rezerves 
daļas

• Auto aplīmēšana, salona pārveide, 
audiosistēmas



• Biedrība “Auto asociācija”

• Autotransporta direkcija

• Autopārvadātāju asociācija “Latvijas auto” 

• Latvijas Autoinženieru asociācija

• “AUTO Ekspo” 

• Automobiļu entuziastu festivāls “CC Nation”

• Latvijas Antīko automobiļu klubs

• “InterCars”

• “WhatCar?”

• “Auto ziņas”

Piedalies “AUTO 2021” 
un palielini uzņēmuma atpazīstamību! 

SADARBĪBAS PARTNERI:

Īpaša programma nozares profesionāļiem – tikšanās ar 
nozares ekspertiem, paneļdiskusijas par nozares 
tendencēm, konferences un semināri.
Tiešsaistes reģistrācija mūsu tīmekļa vietnē:
www.balticmotorshow.com

PASĀKUMI

OFICIĀLAIS 
IZSTĀDES 
PARTNERIS:

RĪKOTĀJS /
TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS:

Italian 
Fair 
Service

SAZINIETIES AR MUMS:

Gints Šāvējs
Izstādes vadītājs
call  +371 67065026
phone_iphone  +371 29176207 
email  auto@bt1.lv

www.balticmotorshow.com

Iegūsti jaunas iespējas!
• Veido uzņēmuma atpazīstamību

• Prezentē un reklamē jaunus produktus 
un pakalpojumus

• Veicini produktu noietu

• Satiec ražotājus no citām valstīm

• Iepazīsties ar potenciālajiem 
profesionālajiem klientiem

“AUTO 2021” - THE BIGGEST MOTOR SHOW IN THE BALTICS!
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/autoizstade.kipsala
/balticmotorshow

https://www.youtube.com/watch?v=pHTiVuejE_Q&utm_source=youtube&utm_medium=buklets&utm_campaign=auto21
https://www.facebook.com/autoizstade.kipsala/
https://www.instagram.com/balticmotorshow/

