
VIII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Amerykańskich

26-28.06.2020 OLEŚNICA
POLAND



American Cars Mania, Oleśnica 26-28.06.2020 

American Cars Mania to największe wydarzenie tego

typu w Polsce i jedno z większych w Europie, które łączy

klimat międzynarodowych zlotów motoryzacyjnych, targów

branżowych oraz imprezy rekreacyjnej.

American Cars Mania to wyraz fascynacji pojazdami

amerykańskimi – ich pięknem, mocą i ponadczasowością,

to społeczność przyjaznych, otwartych i pogodnych ludzi,

których łączą wspólne zainteresowania. W czasie

wydarzenia oglądać można zarówno klasyczne pięknie

odrestaurowane jak i nowoczesne samochody, motocykle,

trucki oraz pojazdy militarne. Punktem centralnym imprezy

jest wystawa pojazdów zza oceanu, której towarzyszy

wiele innych atrakcji przygotowanych dla publiczności.

W trakcie trwania imprezy każdy znajdzie coś

interesującego dla siebie.

American Cars Mania to miejsce gdzie można

bezpośrednio zapoznać się z produktami i usługami

oferowanymi na stoiskach wystawowych naszych

Partnerów. To doskonałe miejsce do nawiązywania

nowych znajomości i relacji biznesowych

American Cars Mania is the largest event of its kind in

Poland and one of the largest in Europe, which combines

the climate of international motoring rallies, trade fairs and

recreational events.

American Cars Mania is an expression of fascination with

American vehicles - their beauty, power and timelessness is

a community of friendly, open and cheerful people who

share common interests. During the event you can watch

both classic beautifully restored and modern cars,

motorbikes, trucks and military vehicles. The focal point of

the event is the exhibition of vehicles from overseas, which

is accompanied by many other attractions prepared for the

public. During the event everyone will find something

interesting for themselves.

American Cars Mania is a place where you can directly

familiarize yourself with the products and services offered at

our Partners' exhibition stands. It's a great place to make

new friends and business relationships.
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Podczas każdej edycji American Cars Mania największe

emocje wśród zwiedzających budziła otwarta i przyjazna

formuła wystawy. Bliskość i bezpośredni kontakt

wystawców z odwiedzającymi oraz bezpośrednia

obecność w centrum wydarzeń budzi wiele pozytywnych

emocji co w zasadniczy sposób ułatwia nawiązanie

nowych kontaktów biznesowych.

W roku 2020 ósma edycja American Cars Mania odbędzie

się w Oleśnicy w dniach od 26 do 28 czerwca na terenie

byłego lotniska wojskowego.

Bliskie sąsiedztwo miasta Wrocław, świetne połączenie

komunikacyjne oraz planowana kampania informacyjna

we wiodących europejskich czasopismach

motoryzacyjnych sprawi, że prezentowanych może być już

ponad tysiąc pojazdów, a imprezę odwiedzi 40-50 tysięcy

ludzi.

The open and friendly formula of the exhibition aroused

the greatest emotions among visitors during each edition

of American Cars Mania. The closeness and direct contact

of exhibitors with visitors and direct presence in the center

of events raises many positive emotions, which

significantly facilitates the establishment of new business

contacts.

In 2020, the eighth edition of American Cars Mania will

take place in Oleśnica from 26 to 28 June at the former

military airport. The close vicinity of the city of Wrocław,

a great transport connection and the planned information

campaign in leading European automotive magazines will

make it possible to present over a thousand vehicles and

the event will be visited by 40-50 thousand people.
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W roku 2020 na wszystkich odwiedzających będą czekać takie atrakcje jak:

- wystawa amerykańskich pojazdów,

- targi branżowe,

- koncerty na żywo,

- wesołe miasteczko,

- strefa gastronomiczna;

- wybory Miss Pin Up 2020,

- wyścigi na 1/4 mili amerykańskich maszyn,

- pokaz Jettruck,

- bicie rekordu Guinessa,

- strefa militaria,

- strefa driftu,

- testy mocy – hamownia,

- Low Rider Show,

- największa w Polsce parada amerykańskich pojazdów,

- pokaz fireshow,

- symulatory jazdy,

- prezentacje Car Audio DEMO,

- najwyższe skoki bungee,

- rampa do prezentacji najciekawszych pojazdów,

- pokaz ratownictwa medycznego,

- atrakcyjne konkursy dla publiczności.

In 2020, all visitors will enjoy attractions such as:

- exhibition of American vehicles,

- trade fairs,

- live concerts,

- amusement park,

- food court;

- Miss Pin Up 2020 election

- races on 1/4 mile American machines

- Jettruck show

- breaking the Guinness record

- military zone

- drift zone

- power tests - dynamometer

- Low Rider Show

- the largest American vehicle parade in Poland

- fireshow show

- driving simulators

- Car Audio DEMO presentations

- the highest bungee jumping

- a ramp to present the most interesting vehicles

- emergency medical show

- attractive competitions for the public
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Obecność Państwa Firmy wśród Wystawców to dobry pomysł dla

firm realizujących swoje cele wizerunkowe, jak i sprzedażowe.

Przyjazna atmosfera i otwarta na ciekawostki publiczność sprzyja

nawiązywaniu kontaktów handlowych.

Dlaczego warto?

• bezpośrednie dotarcie do klientów,

• szansa na wzmocnienie pozytywnego wizerunku marki,

• szeroki zakres możliwości promocyjnych,

• znakomite recenzje dotychczasowych siedmiu edycji,

• wyjątkowe zainteresowanie mediów,

• obecność autorytetów z dziedziny motoryzacji,

• współudział oraz patronaty honorowe władz lokalnych oraz

wojewódzkich,

• wystawa blisko tysiąca spektakularnych pojazdów,

• widowiskowe atrakcje dla publiczności,

• amerykańska muzyka rock, rockabilly, rock'n'roll, country, blues,

• wszechobecna kultura amerykańska.

The presence of your company among exhibitors is a good idea for

companies pursuing their image and sales goals. Friendly

atmosphere and the audience open to interesting facts are

conducive to establishing new business contacts.

Why is it worth?

• reaching customers directly,

• a chance to strengthen the positive image of the brand,

• a wide range of promotional options,

• excellent reviews of the previous seven editions,

• exceptional media interest,

• presence of authorities in the field of automotive,

• complicity and honorary patronage of local and provincial

authorities,

• exhibition of nearly a thousand spectacular vehicles,

• spectacular attractions for the public,

• American rock, rockabilly, rock'n'roll, country, blues music,

• ubiquitous American culture.
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Formy promocji Partnera:

• obecność logotypu na stronie internetowej oraz w social mediach

poświęconych wydarzeniu

• obecność logotypu Partnera na koszulkach uczestników oraz

ekipy organizacyjnej, na plakatach, banerach oraz wszystkich

materiałach prasowych wydarzenia,

• dotarcie do międzynarodowego grona odbiorców,

• możliwość rozstawienia stoisk Partnera wraz z prezentacją oferty

oraz dystrybucją materiałów promocyjnych podczas imprezy,

• obecność banerów i innych nośników reklamowych Partnera na

terenie imprezy,

• dystrybucja materiałów promocyjnych Partnera wśród

uczestników imprezy oraz zaproszonych gości,

• promowanie oferty Partnera w czasie realizacji oficjalnych filmów

podsumowujących wydarzenie,

• emisja własnych materiałów TV na ekranie LED oraz jingle audio

w trakcie trwania imprezy,

• możliwość udziału w paradzie przedstawicieli Partnera.

Partner promotion forms:

• presence of the logo on the website and in social media dedicated to

the event

• presence of the Partner's logo on the participants 'and organizational

teams' shirts, on posters, banners and all press materials of the

event,

• reaching an international group of recipients,

• the possibility of setting up the Partner's stands together with the

presentation of the offer and distribution of promotional materials

during the event,

• presence of the Partner's banners and other advertising media at the

event site,

• distribution of Partner's promotional materials among event

participants and invited guests,

• promoting the Partner's offer during the implementation of official

films summarizing the event,

• broadcasting own TV materials on the LED screen and jingle audio

during the event,

• the opportunity to participate in the parade of the Partner's

representatives.

Jesteśmy otwarci na inne formy promocji produktów i usług

Partnera.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską.

Udzielone nam wsparcie może zostać przekazane Fundacji

w formie darowizny przeznaczonej na działalność statutową.

We are open to other forms of promoting the Partner's

products and services.

We invite you to familiarize yourself with our sponsorship offer,

which can be transferred to the Foundation in the form of a donation

intended for statutory activities.



WSPOMNIENIA Z POPRZEDNICH EDYCJI

WYSTAWA MOTORYZACYJNA - TARGI BRANŻOWE – KONCERTY NA ŻYWO – KONKURSY



Organizatorem imprezy jest Polsko Amerykańska Fundacja

Polish Foundation of American Culture z siedzibą w 56-300 Milicz,

ul. Mickiewicza 23/6, NIP 9161395296, REGON 363259047,

KRS 0000591895

The organizer of the event is the Polish-American Foundation Polish

Foundation of American Culture with headquarters in 56-300 Milicz,

ul. Mickiewicza 23/6, NIP 9161395296, REGON 363259047,

KRS 0000591895

Fundacja ACM

www.americancarsmania.pl

www.facebook.com/AmericanCarsMania

tel. +48 530 262 015

tel. +48 697 972 767

email: fundacja@americancarsmania.pl

Zapraszamy do współpracy!

ACM Foundation

www.americancarsmania.pl

www.facebook.com/AmericanCarsMania

tel. +48 530 262 015

tel. +48 697 972 767

email: fundacja@americancarsmania.pl

We invite you to cooperation!
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