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STOCKHOLM CAR MEET – 6 AUG 2022

VÄLKOMMEN ALLA
BILKLUBBAR TILL
HUVUDSTADENS BILFEST
DEN 6 AUGUSTI!
EVENTINFORMATION
Datum: 6 augusti 2022
Öppettider: Evenemanget
är öppet för publik mellan
klockan 10.00–17.00.
Plats:
Solvalla Travbana i
Stockholm
Hemsida:
www.stockholmcarmeet.se
Facebook:
www.facebook.com/
stockholmcarmeet

Välkommen till Stockholm Car Meet och en bilfest för
alla som älskar entusiastfordon. På denna ultimata
motordag får turbo möta tändkulor, amerikanska
vrålåk blänka tillsammans med europeiska
hästkrafter, klassiska pärlor glänser med värdighet
samtidigt som en Lotus eller Ferrari mullrar förbi.
Det här är dagen då vi hyllar ALLA roliga bilar!
INBJUDAN TILL ALLA BILKLUBBAR
Tidningarna auto motor & sport, Classic Motor, Wheels
Magazine, Power Magazine och Husvagn & Camping
är stolta och glada över att kunna bjuda in Er till en
bilträff i huvudstaden som är något utöver det vanliga.
Området kommer att fyllas med entusiastfordon av
alla slag, swapmeet, For Sale corner, utställare med
bilprofil, matställen och framför allt fyller vi Solvalla
med andra hästkrafter!
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SOM ANMÄLD BILKLUBB
Bilklubbarna ger en ovärderlig känsla
och upplevelse för eventets besökare. Vi
fokuserar därför på att ge Er ett trevligt
och välkomnande mottagande för att visa
vår uppskattning till Er.
• Som anmälda bilklubb får Ni en fin
utställningsplats bokad för antalet
anmälda fordon
• När bilarna är parkerade bjuds de
medlemmar SOM HAR KÖPT BILJETT
FÖRKÖP på kaffe/the och en smörgås
mellan kl 08-09.30 (biljett visas upp).
• Klubbens kontaktperson får tilldelat
sig tidningar från respektive tidnings
arrangör att dela ut till sina utställare
• Klubbens kontaktperson får
gratisbiljetter till de klubbfunktionärer
som ställer upp och hjälper till vid Er
uppställningsplats
• Tävla om priset för dagens bästa
bilklubb!
LOGISTIK
Ni som klubb anländer till
utställningsområdet mellan kl 07.30 –
09.30 för inpassering, uppställning och
iordningställande av klubbtält/flaggor/
försäljningsbord. Varje klubb får en
inpasseringstid utskickad i god tid innan
eventet. Klubbens funktionärer kan vara på
plats från 07.00 för iordningställande.
AKTIVITETER
Dagen bjuder på utställningar, tävlingar,
uppvisningar och en stor bilbedömning där

fina priser står på spel.
Området kommer även att fyllas med
swapmeet, utställare med bilprofil,
matservering samt försäljning av drycker.
ENTRÉ OCH BILJETTER
FÖRKÖP – Klubbmedlemmar kan köpa sina
biljetter i förväg på hemsidan
www.stockholmcarmeet.se.
Bokningen är personlig så varje medlem
bokar sin egen biljett och visar upp den vid
inpassering.
Endast vid förköp ingår kaffe/the och
smörgås mellan 08-09.30 inne på området,
vid uppvisande av biljett.
Att välja förköp underlättar för både Er och
oss vid inpassering, därför hoppas vi att
detta val känns attraktivt för Er.
FÖRKÖP – ERBJUDANDE TILL FÖRKÖP
KLUBBPARKERING
1 bil + 1pers = 100kr inkl. moms
1 bil + 2pers = 200kr inkl. moms
1 bil + 3pers = 300kr inkl. moms
1 bil + 4pers = 400kr inkl. moms
Mellan 08-09.30 ingår kaffe/the och en
smörgås i förköpsbiljetten.
PÅ PLATS
Det går också bra att betala direkt på plats
den 6:e augusti
Inträde vid köp på plats
1 bil + 1pers = 150kr ink moms
1 bil + 2pers = 250kr ink moms
1 bil + 3pers = 350kr ink moms
1 bil + 4pers = 450kr ink moms
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ANMÄL ER BILKLUBB OCH
BOKA ER PLATS
Nu öppnar vi anmälan av bilklubbar och vi
tar gärna emot Er bokning av plats via ett
mail innehållande:
• Namn bilklubb
• Klubbens kontaktperson (Namn, mail
och telefonnummer)
• Klubbens logga (så att vi kan
marknadsföra Er klubb på hemsidan
samt i sociala medier)
• Ett uppskattat antal bilar som Er klubb
behöver utställningsplats. För att alla
klubbar ska få plats ber vi er att inte
boka betydligt fler platser än Ni tror
behövs.
• Antal gratisbiljetter till Era
klubbfunktionärer som ställer upp och
hjälper till vid Er uppställningsplats (max
3 fribiljetter per klubb under 20 bilar,
därefter 1 fribiljett per 10 antal bilar)
Om Ni har annan information som Ni vill
förmedla till oss, skriv vänligen ner även
detta i mailet.
Närmare inpå aktuellt datum kontaktas
Ni igen för en check av antal anmälda
bilar samt detaljerad information om
inpasseringen på området (inpasseringstid
samt logistik).
Mail för anmälan: info@driveracademy.se

FRÅGOR SOM DYKER UPP, KONTAKTA
OSS GÄRNA
Om Ni har frågor kring eventet eller vill ge
oss input till vårt arbete för att skapa en
oförglömlig bilfest, tveka inte att kontakta
oss! Kanske känner Ni någon som vill
ställa ut på området och träffa målgruppen
motorentusiaster för en dag?
Veronica Moraeus
anmälan bilklubbar, hemsida, information
070-373 48 68
Jojje Svensson
partners, utställare, logistik		
070-373 48 00
Mail: info@driveracademy.se
Varmt välkomna alla bilentusiaster till
Stockholm Car Meet!
Anders Nordner,

chefredaktör Classic Motor

Billy Söderin,

chefredaktör Power Magazine

Håkan Johansson,

chefredaktör Wheels Magazine

Alrik Söderlind,

chefredaktör auto motor & Sport

Anders Wallsten,

chefredaktör Husvagn & Camping

