INFORMAÇÃO
A Exponor acolherá, de 4 a 6 de Outubro de 2013, a realização da décima primeira edição do
do Automóvel e Motociclo Clássico e de Época.

autoClássico PORTO,

Salão

Desde que, em 2003, arrancou esta iniciativa comercial, ela não tem deixado de crescer, ano após ano. A primeira
edição, realizada em Outubro de 2003, contou com a presença de uma centena de expositores e recebeu a visita de mais de
25.000 pessoas procedentes de toda a Península Ibérica. Em 2012, a décima edição teve um total de cerca de 300 expositores
que mostraram os seus productos a mais de 30.000 pessoas.
O êxito do autoClássico PORTO está avalizado pelo excelente acolhimento
do público, pela opinião recolhida na imprensa especializada e pelas
numerosas operações comerciais que se realizam neste Salão monográfico de
clássicos e que se reflectem no interesse que os expositores têm em estar
presentes.
Nesta décima primeira edição as previsões da organização estabelecem
que, novamente, será ocupada toda a superfície de exposição do recinto de
feiras do Porto, mais de 42.000 metros quadrados repartidos entre seis
pavilhões e as zonas anexas às galerias comerciais.

O autoClássico PORTO 2013 estará dividido em quatro grandes áreas: automóveis e motociclos,
associações e clubes, mercadillo de peças, recâmbios, acessórios e publicações, e actividades
paralelas.
O desenvolvimento deste certame estará a cargo de Eventos del Motor, empresa com
dilatada experiência e conhecimento deste sector. Esta empresa tem sido responsável pela
organização, entre outros, dos Salões de Clássicos Retro Galicia e Retro Bilbao, dos Salões do
Automóvel de Vigo, Corunha, Sevilha, Valência, Saragoça e Málaga, do Salão Nacional da Moto
de Jerez, do Top Car and Classic Festival, da mostra itinerante “El Automóvil del Futuro”, etc.
Eventos del Motor contará, uma vez mais, com a inestimável colaboração da Exponor para a
realização deste monográfico.
A organização deste autoClássico PORTO tem previsto levar a cabo, novamente, uma estratégica
campanha de promoção e divulgação na Península Ibérica, com uma maior incidência na área
geográfica a que interessa chegar, para o que se desenvolverá, como é habitual, uma grande Campanha Publicitária e um
Plano de Comunicação.
O Porto é um local sumamente interessante para o desenvolvimento de uma exposição comercial de veículos clássicos
e de época, pois além da mais que conhecida aficcion existente em Portugal, se considerarmos uma área de 150 kms. à volta
do Porto deparamos com uma população de cerca de 4 milhões de habitantes, a que há que somar os quase 3 milhões da
capital, Lisboa (que se encontra a 2h30 por auto estrada), assim como a proximidade geográfica e a boa comunicação com
Espanha.

MOTORSHOW
Um dos principais atractivos do autoClássico PORTO 2013 será a realização da décima primeira edição do MotorShow,
protagonista indiscutível da grande oferta lúdico-desportiva integrada no monográfico do automóvel clássico.
A realização do MotorShow permitiu reunir ao longo das dez edições precedentes milhares de pessoas aficionadas do
mundo do motor em geral e dos clássicos em particular.
Este evento ocupará dois dos pavilhões do recinto de feiras da Exponor. Um deles acolherá o paddock e o segundo
disporá de um circuito com uma superfície super deslizante, que garantirá um grande espectáculo aos mais de 30.000
visitantes que se espera visitem este ano o monográfico.
Na passada edição cerca de 50 pilotos participaram nas diversas provas e exibições programadas, com especial
destaque para o ex-Campeão do Mundo de Ralis Stig Blomqvist.
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Organização

Web Oficial

autoClássico PORTO 2013 / Motorshow Porto 2013
Internacional
Portugal, Espanha, França, Bélgica, Gran Bretanha, Alemanha, Itália, Suécia, República Checa, E.U.A.
EXPONOR – Feira Internacional do Porto
41º 12'01.29 N
8º 41'27.65 O

De 4 a 6 de Outubro de 2013
Dia 4 - 6ª. feira : 15.00 – 21.00 horas
Dia 5 - Sábado: 10.00 – 21.00 horas
Dia 6 - Domingo: 10.00 – 20.00 horas
Dia 3 - 5ª. feira: 08.00 – 24.00 horas
Dia 4 - 6ª. feira: 08.00 – 12.00 horas
Dia 6 - Domingo: 20.00 – 24.00 horas
Dia 7 - 2ª. feira: 08.00 – 20.00 horas
Total: 60.000 M2
Exposição interior: 42.000 M2
Exposição exterior e Actividades:
18.000 M2
Automóveis e Motociclos (Compra, Venda, Restauro, Peças e Acessórios), Clubes e Museus, Ralis e
Concentrações, Livros, Meios de Comunicação e Revistas Especializadas, Seguros, Assistência em Viagem,
Financeiras, Miniaturas de Colecção, Maquetes, Vestuário de Época, etc.
Anual
Eventos del Motor, S.L.
.
Eventos del Motor, S.L
Rua Pinto de Araújo, 22 – 1º Dtº
Eduardo Iglesias, 8 – P 2, 5º Of.3
4450-774 Matosinhos
36202 VIGO
PORTUGAL
ESPAÑA
Telf.: +351 229 965 407
Telf.: +34 902 15 12 25
Fax: +351 229 965 407
Fax: +34 902 36 3905
infopt@eventosmotor.com
info@eventosmotor.com
www.eventosmotor.com

TARIFA DE PREÇOS *
Exposição
Taxa de Inscrição (Obrigatória)............................................
Taxa de Lixo (Obrigatória ).........................................................
Pavilhão 1
Mercado peças usadas (mín.12 m2)…..
Pavilhão 2, 3 e galerías**
De 9 a 27 m2............................................
De 28 a 56 m2..........................................
De 57 a 100 m2........................................
> de 101 m2 …….........….....................
Especial
Espaço.......................................................
Particulares
Automóvies................................................
Motas..........................................................
*
**
***

60,00 €
0,75 €/m2

< 31/07/2013 > 31/07/2013
12,00 €/m2
15,00 €/m2
25,20 €/m2
22,40 €/m2
19,60 €/m2
16,80 €/m2
125,00 €/m2

36,00 €/m2
32,00 €/m2
28,00 €/m2
24,00 €/m2
150,00 €/m2

< 15/09/2013 > 15/09/2013
160,00 €
200,00 €
40,00 €
50,00 €

Convites***
Preço unitário (mínimo 20)..........................................................

4,07 €/Un.

Motorshow
Taxa de Inscrição (Obrigatória).............................................
60,00 €
Taxa de Lixo (Obrigatória )......................................................... 0,75 €/m2
Espaço............................................................................................ 10,00 €/m2
Especial........................................................................................... 150,00€/m2

Publicidade
1 Lona (2,5 x 0,80 mts.)...............................................................
400,00 €
2 Lonas (2,5 x 0,80 mts.)..............................................................
700,00 €
3 Lonas (2,5 x 0,80 mts.)..............................................................
900,00 €
>4 Lonas (2,5 x 0,80 mts.)........................................................... 250,00€/Un.
Arco Insuflável .............................................................................. 3.000 €/Un.

Preços sujeitos a IVA.
Alcatifa Incluida.
No caso de serem solicitados até 15 dias antes do início do certame. A partir dessa data, será aplicado o preço de bilheteira.

