


Concept 
 
Salonul Auto București & Accesorii, eveniment aflat la ediția a XIV-a internațională 
și platforma de business nr. 1 a domeniului auto din România va avea loc în 
perioada 20 – 30 octombrie 2016 pe o suprafață de peste 25.000 mp în cadrul 
complexului Romero Băneasa. 
 
Salonul Auto București & Accesorii este singurul eveniment auto din România 
susținut de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile din Romania 
(APIA). 
 
Tematică 
 
Pe durata a 11 zile, pe o suprafaţă de peste 25.000 mp, Salonul Auto Bucureşti & 
Accesorii 2016 oferă posibilitatea participanţilor să expună ultimele modele de 
autoturisme şi autovehicule utilitare uşoare şi grele, piese şi accesorii auto, sisteme 
audio & navigaţie, echipamente şi utilaje pentru service-uri şi spălătorii, presă de 
specialitate, precum şi oferta societăţilor de leasing şi de asigurari auto. 
 



În plus, Salonul Auto București & Accesorii va beneficia de o zi întreagă dedicată 
presei ceea ce va aduce un plus de promovare pe toate canalele media. 
 
Ediția din 2015 a SAB & Accesorii a reunit 114 companii expozante pe o suprafață de 
24.500 mp (17.500 mp în cadrul Pavilioanelor 5, 6, 7 si 7.000 mp suprafață de 
expunere exterioară, o arie dedicată drive testelor și demonstrațiilor auto, precum și 
spații de parcare pentru vizitatori (1000 locuri) și expozanți (300 locuri). 
 
 
Ediția din 2016 a SAB & Accesorii își propune ca pe întreaga perioadă de desfășurare 
de 11 zile să pună în legătură directă companiile expozante cu publicul vizitator, atât 
public larg cât și specialiștii în domeniu, pentru a le oferi posibilitatea de a stabili noi 
contacte, de a finaliza mai multe contracte și de a mări volumul vânzărilor directe.  
 
  
 



Campanie media 

 

Având în vedere caracteristicile publicului ţintă Salonul Auto Bucureşti şi Accesorii 
2016 va fi promovat printr-un mix de comunicare mass media care va include: 

 

 Canalele de comunicare tradiţionale (TV, radio, print); 

 

 Campanie outdoor; 

 

 Campanie online. 

 

Vă rugăm să regăsiţi în cele ce urmează, o scurtă descriere a celor enumerate mai 

sus. 

 



Campanie TV 

 

 450 spoturi la Antena 3 de 20 sec/spot  

 275 de spoturi de 15 sec/spot la B1 TV 

 365 de spoturi de 15 sec/spot la Realitatea TV 

 150 de spoturi de 15 sec/spot la Romania TV 

 Campanie PR targetată: Transmisiuni live, interviuri și reportaje pe tot parcursul 
desfășurării SAB & Accesorii. 

 

 

 



Campanie RADIO 

 

 Spoturi radio, concursuri și interviuri difuzate la Radio Zu; 

 Campanie Radio ZU constand in spoturi radio, durata spot 20 de secunde, peste 
350 difuzări, acoperire București + alte 10 orașe din împrejurimi, pe durata a 3 
săptămâni; 

 Campanie Radio Rock Fm, Magic Fm si Kiss Fm constand in spoturi radio, durata 
spot 20 de secunde, peste 200 de difuzari, pe durata a 3 saptamani; 

 Promovarea SAB & Accesorii în cadrul emisiunii Morning ZU în a doua zi a 
evenimentului; 

 



Campanie PRESA SCRISĂ 

 

   4 Inserturi machetă policromie full page și 1 advertorial în revista Auto Bild; 

   3 Inserturi machetă policromie full page în revista Auto Motor și Sport; 

   2 inserturi machetă policromie full page în revista Men’s Health;  

   2 inserturi machetă policromie full page în revista Esquire; 

   2 Inserturi machetă policromie full page în revista Auto Test – revistă editată de 
Registrul Auto Român; 

   4 inserturi macheta policromie full page în revista Transporter; 

   1 insert machetă policromie full page în revista UNTRR; 

   2 inserturi machetă policromie full page în revista Cargo Bus & Magazine; 

   3 Inserturi (machetă și casetă reclamă) în Buletinul Auto; 

   1 insert machetă color full page în revista Tehnică și Tehnologie; 

   5 inserturi machetă color full page în revista Autosupermarket. 



Campanie ONLINE  

 

 Campanie de afişare bannere, newslettere și advertoriale pe următoarele site-uri:  

 www.antena3.ro, www.agerpres.ro, www.okazii.ro, www.autovit.ro, www.24auto.ro, 
www.automarket.ro, www.autobild.ro, www.auto.ro,www.amsonline.ro; 
www.4tuning.ro, www.pieseauto.ro, 
www.raliulsibiului.ro;www.autopuls.ro, www.cargomagazin.com; 
www.transporter.ro; www.transport-business.ro; www.buletinulauto.ro; 
www.autosupermarket.ro, www.scooterfun.ro; www.totaltransport.eu, www.0-
100.ro, www.bikeshop.ro, www.dezmembrariautopiese.ro, www.motociclism.ro etc. 

 Advertorial si banner online pe site-ul www.antena3.ro (dimensiune banner 
300x250 pxl, 2.500.000 afisari) ; 

 Știri & comunicate de presă: www.agerpres.ro, www.comunicatedepresă.ro, 
www.comunicatemedia.ro, www.mediafax.ro; 

 Clipuri postate pe Facebook, YouTube; 

 De asemenea, vom demara o campanie în mediul online materializată într-o 
campanie de emailing şi newslettere către un număr de aproximativ 25.000 de 
companii şi clienţi din baza noastră de date. 

 



Campanie OUTDOOR 

 

  Bannere stradale – afișate pe parcursul a 3 săptămâni în unele din cele mai intens 
circulate zone din Capitală – 30 locații (ex.: Piața Presei Libere, Piața Universității, 
Piața Unirii, Piața Romana, Pasajul Lujerului, Bd. Șincai, Bucur Obor, Bd. Tineretului, 
Dorobanți etc.); 

 Led screen-uri – afișate pe parcursul a 3 săptămâni, durată spot 10 secunde, în 
locații precum:  AFI Cotroceni, Piața Sudului – SUN Plaza, Universitate, Piața Unirii, 
Bd. Aerogării spre Mall Băneasa, Obor,  Piața Presei Libere, Ștefan cel Mare, Unirii/ 
D. Cantemir, Brancoveanu, Izvor, Piața 1 Mai, Piața Lahovari, Romaero Aerogării, 
Tineretului/ D. Cantemir, Piața Mihai Viteazul – Ploiești. 

 

 



Campanie OUTDOOR 

 

 Reclama in stațiile de metrou Aurel Vlaicu, Aviatorilor, Constantin Brâncoveanu, 
Crangași, Dristor 2, Eroilor, Gara de Nord 1, Grozăvești, Lujerului, Nicolae 
Grigorescu, Obor, Piața Iancului, Piața Muncii, Piața Romană, Piața Sudului, Piața 
Unirii 1, Piața Unirii 2, Piața Victoriei 1, Piața Victoriei 2, Pipera, Politehnica, Ștefan 
cel Mare, Timpuri Noi, Universitate, durata spot 10 secunde. 

 Târgul Autovit: Spatii amplasare panouri/ bannere, afișe pe stâlpi, promovare la 
casele de bilete, închirierea panoului publicitar electronic de la intrarea în incinta 
târgului Autovit (intersectia Splaiul Unirii cu Sos. Vitan Barzesti) pe durata a 30 de 
zile pentru afișarea de spoturi publicitare/ 450 de apariții pe zi; 

  Flyere – distribuite cu 2 săptămâni înainte de eveniment în zone cu trafic pietonal 
intens (200.000 buc.): (Piața Presei Libere, Piața Universității, Piața Unirii, Piața 
Romană – ASE, Romexpo, Romaero Băneasa etc.); 

  Invitații - distribuite principalelor trusturi de presă, publicații de gen, expozanți și 
parteneri. 

 Distribuție catalog în cadrul evenimentului și după eveniment  - 10.000 buc. 

 

 



Evenimente conexe Salonul Auto București și Accesorii 

 

 Bucharest Classic Car Expo - Expoziție de mașini clasice într-un pavilion propriu 
dedicat  în cadrul evenimentului; 

 Demonstrații aviatice executate de Iacării Acrobați, trupa de acrobații aeriene 
Condor etc. 

 Demonstrații karting – Federația Română de Karting; 

 Drifturi executate de campioni naționali și internaționali; 

 Demonstrații de îndemanare auto pe două roți – Titi Aur; 

 Demonstrații de îndemânare auto – GT Club; 

 Demonstrații de conducere auto cu mașini offroad; 

 Paradă Retromobil. 

 

 

Campania media poate suferi modificări și va fi în permanență updatată pe parcursul 
desfășurării Salonului Auto București și Accesorii 2016. 



Avantaje locație Romaero Băneasa 

 

 Complexul Romaero este situat în zona de business a Bucureștiului, lângă 
aeroportul Aurel Vlaicu oferind un acces facil atât prin mijloace de transport în 
comun cât și auto și moto; 

 Locația oferă suprafețe de expunere generoase atât în Pavilioanele modernizate 
cât și în spațiile exterioare; 

 În perioada expozițională, locația Romaero va fi foarte bine semnalizată 

printr-un: portal, backlituri, bannere și panouri publicitare. 

 Pavilioanele sunt înalte, au lumina naturală; 

 Expozanții și vizitatorii nu vor fi deranjați de scări, obstacole, stâlpi de 

susținere; 

 Peste 1000 de locuri de parcare în imediata apropiere a pavilioanelor; 

 În interiorul și în exteriorul pavilioanelor vor fi amenajate cafenele și 

restaurante; 

 Companiile expozante vor avea săli de conferințe cu toate dotările necesare. 



 

Statistică SAB & Accesorii 2015 

 

 

   

Suprafață 

expozițională 

(mp) 

Companii expozante Nr. vizitatori 

SAB & 

Accesorii 

2015 

București 

24.500 114 70.634 



Selectie afișe SAB & Accesorii  1993 - 2014 



Selectie afișe SAB & Accesorii  2011 - 2014 



Afiș SAB & Accesorii  2015 



Galerie foto SAB & Accesorii  1993 - 2001  



Galerie foto SAB & Accesorii 2011 



Galerie foto SAB & Accesorii 2011 



Galerie foto SAB & Accesorii 2012 



Galerie foto SAB & Accesorii 2012 



Galerie foto SAB & Accesorii 2013 



Galerie foto SAB & Accesorii 2013 



Galerie foto SAB & Accesorii 2014 



Galerie foto SAB & Accesorii 2014 



Galerie foto SAB & Accesorii 2015 



Galerie foto SAB & Accesorii 2015 



Organizator 

 

 

 

 

 

 Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi: 

 Str. W.A. Mozart, nr. 6A, ap. 5, sect. 2, Bucuresti, RO-020254. 

 Tel/Fax: +4021.230.38.18, 231.41.56 

 E-mail: office@sab.ro 

 www.sab.ro 

 




