12 & 13 MAART 2022
AUTOTRON ‘S-HERTOGENBOSCH

British CARS & Lifestyle, niet alleen het grootste, maar ook het meest gezellige evenement
voor liefhebbers van Engelse auto’s, Groot-Brittannië en de landelijke levenswijze!
Al bijna 30 jaar British Best, met ieder jaar weer nieuwe standhouders, andere auto’s en
nieuwe producten.
Engelse exclusieve automerken zoals: Jaguar, Land Rover, Range Rover, Mini, Lotus, Aston
Martin, Bentley, gebroederlijk naast de Klassiekers van Austin Healey, MG, Rolls Royce, Alvis,
Riley, Triumph en Morgan zijn van de partij tijdens British CARS & Lifestyle.
Diverse standhouders komen met hun handelswaar van de andere zijde van het Kanaal
overgevaren. Zij komen met net dat ene auto-onderdeeltje of unieke stukje antiek, dat niet
in Nederland verkrijgbaar is. Met vele standhouders is British CARS & Lifestyle zonder twijfel
de grootste beurs met producten en lifestylebeleving uit het Verenigd Koninkrijk.

5

FEITEN

Ruim 10.000 m² verspreidt over twee
verdiepingen en meerdere subruimtes.

•

Al jaren meer dan 10.000 oldtimerliefhebbers
op zoek naar de lifestylebeleving uit het
Verenigd Koninkrijk.

•
•
•

Autotron ’s-Hertogenbosch, uitstekend
bereikbaar.

•

REDENEN
OM MEE TE DOEN

De kans om je klanten in een unieke setting te
ontmoeten.
Een one of a kind concept door de krachtige mix van
lifestyle en Britse oldtimers.
In twee dagen tijd een bereik van meer dan 10.000
potentiële klanten.
Al bijna 30 jaar een begrip in de wereld van
autobeurzen en lifestyle events.
85% terugkerende standhouders.

Enige evenement met dit concept zo breed
uitgemeten.
Effectieve promotiecampagne online &
offline.
Facebook en Instagram marketing.
+ 200 deelnemers.
29e editie in maart 2022.

WIL JE DEELNEMEN
AAN BRITISH CARS & LIFESTYLE?

Dat is super te horen, en kan op vele manieren. We komen graag met je in contact om de mogelijkheden te bespreken. Eigen
standbouw is geen probleem, ook kunnen we dit voor je uit handen nemen. Van grondplek tot een kant- en klare stand,
zolang het de juiste uitstraling heeft is (bijna) alles mogelijk.

info@britishcarsandlifestyle.nl
+31 (0)73 52 333 01
www.britishcarsandlifestyle.nl
britishcarslifestyle
britishcarslifestyle

* aantal afhankelijk van standoppervlakte, **indien coronamaatregelen dit toelaten

SFEER

IS HET GROTE
SUCCES
Bij aankomst begint de beleving, een
doedelzakspeler verwelkomt jouw
bezoekers op het parkeerterrein.

Bezoekers herken je overigens aan een
groene jas, geruite pet, vasthoudend
aan tradities en de gehele Britse
cultuur. En die wordt bij British CARS &
Lifestyle breed uitgemeten. Of je nou
aan het oriënteren bent op een mooie
reis naar de UK, op zoek bent naar een
uniek servies, de hele dag (landelijke)
kleding wil shoppen of tussen de vele
meubels door naar auto’s te kijken, het
kan allemaal in Autotron tijdens British
CARS & Lifestyle.

Marmelades, fudge, chutneys en ook
scones zijn ons niet vreemd. In het
midden van de fraai opgezette hal is
de klassiek Britse Pub ingericht om
onder het genot van veel live muziek
een frisje, pint of sterker te drinken.
In de theetuin kan men genieten van
scones and tea. Kinderen vermaken
zich met trapauto’s op het schitterend
aangelegde buitenterrein.
Kijk voor meer informatie op:
britishcarsandlifestyle.nl

