TIRANA
AUTO
SALLON
AUTOMOTIVE FORUM

Edicioni i 4-rt

10-13 Tetor, 2019

WWW.EXPOCITY.AL

TIRANA
AUTO
SALLON

TIRANA AUTO SALLON 2019, Automotive Forum - Edicioni i 4-rt - 10-13 Tetor 2019

AUTOMOTIVE FORUM

Edicioni i 4-rt

E

xpocity Albania organizon Edicionin e Katërt të
eventit Tirana Auto Sallon 2019 dhe Automotive
Forum, në datat 10-13 Tetor.
Pas tre edicioneve të mëparshme të cilat kanë shënuar
rritje, ky event dëshmon se edhe në Shqipëri është
e nevojshme të ketë një platformë të promovimit të
sektorit të auto-ve, përfshirë:
• Lançimin e modeleve të reja të automjeteve,
• Inovacioni dhe risitë në produktet dhe shërbimet më
të fundit të sektorit,
• P olitikat e reja që i japin shtysë zhvillimit të mëtejshëm
dhe të domosdoshëm të sektorit në Shqipëri e përtej
kufijve.
Këtë vit ky event vjen me një format të ri, dhe dinamika
të tjera, të cilat do të ofrohen përgjatë katër ditëve të
këtij eventi, në 3 dimensione:
1. Ekspozim
a. Ekspozimi i modeleve më të fundit të makinave;
b. Ekspozimi i produkteve, shërbimeve dhe
aksesorëve të sektorit;
2. Lojëra dhe Argëtim (gaming & entertainment)
3. Inovacion, Risi dhe Informim (innovation,
tech, mobile, information).

Tirana Auto Sallon 2019 do të kthehet në
një platformë ideale për promovimin e
sektorit të autove, lançimit të modeleve
të reja, inovacionit të sektorit (përfshirë
dizajnet dhe parametrat e modeleve më të
fundit të makinave, teknologjitë moderne
të aplikacioneve dhe të aksesorëve, etj.),
si edhe risive dhe tendencave të fundit.
Organizimit nuk do t’i mungojë edhe
Automotive Forum, të cilit këtë vit i

T

irana Auto Sallon 2019 do të jetë e mbushur me
aktivitete informuese dhe argëtuese për t’u ofruar
vizitorëve një eksperiencë unike për të kaluar disa
momente të këndshme.
Pjesë e argëtimit për vizitorët do të përshijë:
• Lançim i modeleve më të fundit
• Test Drive të Modeleve të Fundit
• Drift Show
• Video Games, Lojëra dhe Argëtim
• Ushqim, Kafe & Pije Freskuese
• DJ Live
• Go Kart për të rritur & fëmijë
• Oferta për modelet më të fundit/shorte dhe ofertat
më të mira të vitit
• Makina Ekskluzive/Surprizë Show
Ftojmë të gjithë të apasionuarit e autove si dhe
profesionistë të sektorit, të vizitojnë dhe të informohen
mbi modelet më të fundit, së bashku me familjet e tyre për
një fundjavë të këndshme dhe argëtuese!

shtohen partnerë të rinj, me qëllim
ndërgjegjësimin rreth zhvillimeve më të
fundit, problematikave të sektorit, si dhe
ndryshimeve që duhet të ndodhin për t’i
dhënë shtysë një zhvillimi të mëtejshëm.
Ndërveprimi i shoqërive pjesëmarrëse,
mbulimi 360 gradë i sektorit, duke
përfshirë produktet, si dhe shërbimet
mbështetëse, synojnë të gjenerojnë vlerë,
partneritete dhe klientë të rinj për të gjitha
shoqëritë pjesëmarrëse.

www.expocity.al/en
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T

irana Auto Sallon 2019 fton të gjithë shoqëritë si
më poshtë të ekspozojnë produktet dhe shërbimet e
tyre më të fundit, të kategorizuara si më poshtë:
1. Motorrike
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makina pasagjerësh
Makina sportive
Makinat premium
Linja dhe mini-autobusë
Karvanët, shtëpitë e lëvizshme
Kamionë, rimorkio dhe makina të tjera trailer
Automjete komerciale
Makina elektrike dhe automjete alternative
Motorçikleta dhe motor të madhësive të
ndryshme

2. Pjesët e këmbimit dhe aksesorët
• Aksesorët e mjeteve motorike
• Pajisjet audio dhe video të makinave
• Pajisjet e komunikimit dhe navigimit të makinave
• Pajisje sigurie dhe kamera sigurie
• Rrota dhe goma
• Pjesët për ndryshime të automjeteve
3. Mirëmbajtja
• Vajra dhe lubrikante
• Antiftize dhe solucione të tjera
• Solucione Pastrimi dhe Teknike
• Solucione për ruajtjen e të gjitha pjesëve të
makinës
4.
•
•
•
•
•

Shërbime
Asistencë mbi legjislacionin rrugor
Shkollat e drejtimit të automjeteve
Logjistike
Riparime elektrike dhe diagnostikimi i mjeteve
Riparim dhe mirëmbajtje të sistemit të
kondicionimit të auto-ve
• Shërbim karotreci
• Monitorimi i automjeteve GPS
• Monitorimi i konsumit të karburantit

5. Shërbimet financiare dhe software
• Bankat Leasing
• Kompani Sigurimi
• Kompani teknologjike që ofrojnë programe
software për këtë sektor
• Shërbime online dhe aplikacione të sektorit

Pse duhet të jeni ekspozues
1. Promovimi i brandit që përfaqësoni përballë
konkurrencës, duke nxjerr në pah atributet unike
të modeleve më të fundit
2. Mundësi për të gjeneruar klientë të rinj, si dhe
kontakt i drejtpërdrejtë me blerësit potencial,
bashkëpuntorë, përfaqësues kompanish me
interes blerje flotash etj
3. Realizimi i marrëdhënieve të reja ose ekzistuese
me shoqëri të tjera pjesëmarrëse, si dhe takime
B2B
4. Mbulim i gjerë mediatik me mediat kryesore në
vend
5. Lançimi i modeleve tuaja më të fundit, me shfaqje
personale përballë konkurrencës, si edhe blerësve
potencial
6. Mundësia për të lançuar konferencë, workshop
ose trajnime live gjate ditëve të panairit , ku mund
të ftoni staf ose klient potencial

Vizitorët
• Të apasionuarit e sektorit
• Konsumatorë të interesuar në blerje individuale
• Përfaqësues kompanish të interesuar në flota
makinash, dhe/ose produkte e shërbime të tjera
• Distributorë
• Përfaqësues të markave të huaja
• Përfaqësues të institucioneve që prekin sektorin
automotiv dhe sigurinë rrugore
• Automjete komerciale
• Përfaqësues të Ambasadave dhe Dhomave të
ndryshme
• Shoqata të auto-ve
• Inxhinier, specialistë dhe profesionistë të tjerë të
sektorit

T

ë githë do të mund të informohen mbi proçesin e
gjatë dhe unik të prodhimit të makinave deri në
promovimin e tyre. Fjala e fundit e teknologjisë, modelet
e fundit të makinave, test drive, drift show, forum,
workshops, show, Special DJ, lojra, argëtim dhe jo vetëm!

www.expocity.al/en
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Arsye për ta vizituar
• Informimi i vizitorëve mbi marka të ndryshme të
makinave
• Prodhuesit, importuesit dhe ekspertë të sektorit
do të promovojnë modele të larmishme, si dhe do
të ofrojnë informacionet më të reja rreth auto-ve
• Njohja me furnizuesit e mëdhenj dhe sigurimi i
marrëdhënieve të reja të biznesit
• Prezantime me teknologjitë më të fundit në
zhvillim
• Argëtim dhe show (DJ, Test drive, Drift, Video
Games, Go Kart etj.)
• Merrni pjesë në forumin informues dhe mësoni
më shumë prej ekspertëve të industrisë
• Njihuni me tendencat e reja të tregut
• Bëni një hap përpara duke u njohur me risitë dhe
zhvillimet në treg
• Merrni një vrojtim ekskluziv të kompanive dhe
shërbimeve më të reja përmes shqyrtimit dhe
testimit në vend

Evente gjatë “Tirana Auto Sallon 2019”
• Mbrëmje Gala – Dita e Hapjes (Me Ftesa)
• Test drive me modelet e fundit
• Konferencë / Forum Informues me Panele
Ekspertesh dhe të Ftuar Ekskluziv të Sektorit
• Workshop
• Drift Show
• Lojëra & Argëtim
• Ushqim, Kafe & Pije Freskuese
• Gara Go -Kart, garë në pistë
• DJ Live

Fushata promovuese:
Strategji plotësisht e integruar e marketingut për të
siguruar numër sa më të lartë të pjesëmarrësve
• Reklama dhe editoriale (botime të shtypura dhe
online)
• Spote në TV dhe në Radio
• Marketing Outdoors
• Një fushatë intesive dhe e vazhdueshme e
mediave sociale
Facebook , Instagram , Twitter , LinkedIn
• Promovimi përmes shoqërive të kësaj industrie,
përmes ekspozuesve dhe bashkëpunëtorëve
• Një website plotësisht i integruar
http://www.expocity.al/en/

www.expocity.al/en
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Expocity Albania lançon

Automotive Forum

Disa nga temat që do të trajtohen gjatë këtij
forumi janë:
• Zhvillimet e fundit të sektorit
• Problematikat kryesore
• Pritshmëritë në lidhje me zhvillimet e
ardhshme etj.
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Expocity Albania është organizues i Panaireve dhe Konferencave Kombëtare dhe Ndërkombëtare, i çertifikuar nga UFI, specializuar në organizimin dhe zhvillimin e panaireve, ekspozitave dhe eventeve të
ndryshme të biznesit, drejtuar tregut vendor dhe atij ndërkombëtar.
Expocity Albania ju ofron pjesëmarrësve në këto aktivitete një strukturë dhe infrastrukturë të plotë, bashkëkohore dhe të plotësuar me të
gjitha lehtësitë dhe stafin e nevojshëm. Këto bashkë me 5’000 m² hapësirë të brendshme dhe 7’000 m² hapësirë të jashtme, e plotësojnë
Expocity Albania si platformën më komplekse dhe më të përshtatshme për
realizimin me sukses të këtij lloj organizimi dhe komunikimi në Shqipëri.

Autostrada Tiranë-Durrës, km 8, Tiranë, Shqipëri
+355 674060644
+355 674008765
e-mail: marketing@expocity.al
web: www.expocity.al

