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Oslo Motor Show arrangeres av Norges Varemesse 

og Fabas (Förlags AB Albinsson & Sjöberg), som har 

arrangert tilsvarende messe i Sverige i over 30 år:  

Bilsport Performance & Custom Motor Show. Siste gang 

med nærmere 80.000 besøkende. Med sitt nettverk og 

bransjekunnskap garanterer de for å fi nne frem de beste, 

råeste og mest spennende showbilene. De er også 

Sveriges største arrangør av motorevents og er utgiver 

av en rekke tidsskrifter innen motor. 

Fabas skal også lage publikumsvennlige konkurranser 

og kåringer innenfor forskjellige grupper. Bilforlaget er 

arrangementets mediepartner og vil gjennom sine medier 

bidra til å nå frem til vesentlige deler av besøksmålgrup-

pene. Vi kommer også til å samarbeide nært med klubb-

miljøene – som sitter veldig nære de mest bilinteresserte.

 Norges Varemesses nye og velfungerende messe senter 

ligger sentralt, med 1/3 av Norges befolkning innen to 

timers reisetid. Sammen skal vi sørge for solid faglig 

innhold, seriøs og intens markedsføring og et 

arrangement som gjennomføres 

i egnede lokaliteter.

   
Oslo Motor Show skal bli en årlig møte-

plass for motorinteresserte i alle aldre, 

store som små! Fellesnevneren er liden-

skap for  enten to-hjulinger, tre-hjulinger, biler eller tungbil.  

Her skal alle grupper være representert, inkludert alt 

tenkelig og utenkelig utstyr innenfor styling og rekvisita. 

En vesentlig del i konseptet er utstilling av ”samleobjekter” 

og ”coole biler”,  customstylede kjøretøy og de råeste 

nybilene.

Det kommersielle miljøet skal blandes med klubb-

miljøene og utstillingsobjektene – for at du som utstiller 

skal få mest mulig trafi kk og best mulig ”butikk”.

 Scandinavian Truck Trophy fl ytter også 

sitt store arrangement fra Halden til 

Oslo Motor Show. Denne alene har over 5.000 moto r-

interesserte besøkende. STT inneholder konkurranse, 

utstilling og mye aktiviteter. 

Et bredt og samlende 
motorsportarrangement i Norge 

er endelig på plass! 



Praktiske opplysningerVelkommen som utstiller 
på Oslo Motor Show 2010!
Med et stort, bredt og omfattende konsept, vil vi tematisere 

Oslo Motor Show ved å benytte fl ere haller:

Hall C – 8.000 m2

Motorsport, gatebiler, styling, tuning, eksklusive nybiler, 

rekvisita og klubber – utstilling og aktiviteter.

Hall D – 11.000 m2

Amcar, Classics, muskelbiler, mc/customs, rekvisita og 

klubber – utstilling og aktiviteter.

Hall E  – 7.000 m2

Tungbil og Scandinavian Truck Trophy, konkurranser 

og aktiviteter.
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Standpriser
Veggstand/åpen stand kr 995 pr m2

Påmeldingsavgift kr 3.000
Påmeldingsfrist 1. september 2010
Påmelding gjøres enkelt på nettet:  
messe.no/oslomotorshowpamelding 

Adresse
Norges Varemesse, Messeveien 8
2001 Lillestrøm

Kontaktinfo
Tlf +47 6693 9100, Fax +47 6693 9101
Mail:  oslomotorshow@messe.no
Nettside:  messe.no/oslomotorshow 

Kontaktpersoner
Prosjektleder 
Jan Gjære, Norges Varemesse
Mail: jg@messe.no
Tlf: +47 6693 9129

Aktivitetssjef 
Lasse Theander, Fabas
Mail: lasse.theander@fabas.se 
Tlf: +46 36 37 11 20

Salgsansvarlig Norge 
Per Sårheim, Norges Varemesse
Mail: ps@messe.no
Tlf: +47 6693 9140

Salgsansvarlig Sverige 
Simon Moore, Fabas
Mail: simon.moore@fabas.se 
Tlf: +46 702 46 94 60

Salgsansvarlig Sverige 
Per Östman, Fabas
Mail: per.ostman@fabas.se 
Tlf: +46 42 18 50 80

Prosjektkoordinator 
Hege Bredal, Norges Varemesse
Mail: hb@messe.no
Tlf: +47 6693 9113

Standinnredning 
Jette Nielsen, Norges Varemesse  
Mail: jn@messe.no 
Tlf: +47 6693 9118

Åpningstider
Fredag 29. oktober kl 1200 – 2000 
Lørdag 30. oktober kl 1000 – 1800 
Søndag 31. oktober kl 1000 – 1800 

Arrangører 

Mediepartner: 


