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INTERNATIONAL
AMSTERDAM MOTOR SHOW
RAI AMSTERDAM
PUBLIEKSDAGEN
VRIJDAG 30 MAART – 2 APRIL 2018 (TWEEDE PAASDAG)
PREVIEW & VIP OPENING
DONDERDAG 29 MAART 2018

DE 1E INTERNATIONAL
AMSTERDAM MOTOR SHOW
Een compleet nieuwe autoshow in de RAI Amsterdam:
Supercars, Classics & More!
In het paasweekend van 2018 vindt de eerste editie plaats van een nieuwe traditie in Nederland, de International
Amsterdam Motor Show. Na een jarenlange afwezigheid van een nationale autoshow in Amsterdam kan Nederland
weer uitkijken naar een spectaculair automotive event.
De initiatiefnemers leggen het accent op speciale auto’s die de harten sneller doen kloppen. Dus geen overzicht van
complete modellengamma’s van importeurs, maar een focus op autoliefhebbers.
Uit binnen- en buitenland worden bijzondere supercars verwacht en uiterst fraaie klassieke auto’s die
hoogstzelden in Nederland getoond worden aan het publiek. Ook autosport & performance en aanverwante lifestyle
en accessoiremerken verdienen een plek op de 30.000 vierkante meter beursvloer. De meer mainstream merken
worden zeker niet uitgezonderd, mits zij hun sportiefste en meest speciale modellen presenteren.
De IAMS is een initiatief van twee organisaties die hun sporen hebben verdiend in de automotive branche. Cars and
Business is een succesvolle businessclub voor ondernemers met een voorliefde voor exclusieve auto’s en is reeds
vier jaar partner van de vermaarde Super Car Sunday in Assen en Zandvoort.
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Cars and Business werkt hiervoor samen met 402 Automotive, niet geheel toevallig ook initiatiefnemer van de IAMS.
402 Automotive organiseert al ruim 20 jaar meer dan 20 autofestivals per jaar en verwelkomt jaarlijks meer dan
100.000 autoliefhebbers.
Sjoerd van Stokkum, mede-oprichter van Cars and Business verwacht veel van deze nieuwe show in de RAI
Amsterdam: “ Wij gaan alle registers open trekken om in Amsterdam een wervelende autoshow neer te zetten naar de
maatstaven van deze tijd. Focus op auto’s waar kleine jongens, liefhebbers en alle petrolheads van dromen. Dus geen
optocht van instapmodellen, maar tientallen bijzondere auto’s uit privécollecties, nieuwe modellen van de exclusiefste
automerken. Aangevuld in een bijzondere setting met de mooiste horloges en accessoires.”
Ronald van den Broek, directeur van 402 Automotive vult aan: “Het is fantastisch dat er na jaren weer een autoshow
in de Nederlandse hoofdstad plaatsvindt. We organiseren tientallen evenementen op diverse locaties als Circuit
Zandvoort en het TT Circuit Assen, maar de RAI Amsterdam is door de autogeschiedenis (in 1900 de eerste
autotentoonstelling) de nummer 1 locatie voor het organiseren van een autoshow. De laatste jaren is er veel aandacht
voor exclusieve auto’s en supercars en er is al jaren een opmars gaande omtrent de klassieke auto. Deze trends
maken de International Amsterdam Motor Show legitiem. De Nederlandse autobranche kan niet zonder een show als
deze, het vlaggenschip onder alle festivals in Nederland”.
De organisatie is al gestart met de werving van deelnemers. De eerste signalen zijn vanaf het begin zeer positief,
zowel vanuit de automerken als vanuit de lifestylebranche. De IAMS vindt plaats in de karakteristieke Europahal
(Hal 1) met aanleunende hallen 2 en 3 en hal 5. Op totaal 30.000 vierkante meter worden tienduizenden bezoekers
getrakteerd op de mooiste droomauto’s, maar ook zal er aandacht zijn voor de opmars van de elektrische auto op
een speciaal themaplein. Daarnaast worden diverse andere thematische invullingen verwacht voor een dynamisch
karakter van de show met een hoofdrol voor het grote podium in de Europahal waar pronkstukken uit het heden, de
toekomst en natuurlijk het beste uit ons automobiele erfgoed worden getoond.
De openingstijden van de International Amsterdam Motor Show zijn:
•
Donderdag 29 maart: Preview en VIP Night van 19.00 uur tot 00.00 uur
•
Vrijdag 30 maart: 10:00 - 17:00 uur
•
Zaterdag 31 maart: 10:00 - 17:00 uur
•
Zondag 1 april: 10:00 -17:00 uur
•
Maandag 2 april (Tweede Paasdag): 10:00 - 17:00 uur
Binnenkort is alle informatie terug te vinden op www.amsterdammotorshow.com
De organisatie is bereikbaar via 088 - 040 24 02 of via info@amsterdammotorshow.com

VOOR DE PERS:
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Sjoerd van Stokkum (Cars and Business): 06 - 21 217 759
Ronald van den Broek (402 Automotive): 06 - 54 291 384
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