
Top Auto este proiectul nostru de suflet 
Odată cu organizarea primei ediții, în octombrie 2009, la Oradea, am înțeles să 
ne dezvoltăm în această direcție: ca organizatori de târguri și expoziții. 

An de an am oferit vizitatorilor evenimente de înaltă ținută și am realizat un calendar 
expozițional cu care ne mândrim. Chiar dacă traversăm o perioadă dificilă, suntem motivați 
să mergem mai departe. Anul acesta, TOP AUTO ajunge la a XII-a ediție în Oradea și 
pregătim expoziții similare în Cluj-Napoca, Baia Mare și Satu Mare. 

De 12 ani, TOP AUTO este evenimentul expozițional de referință din Oradea pentru 
domeniul auto-moto. Desfășurată anual în cele mai circulate puncte ale orașului (zona 
centrală sau parcările celor mai importante centre comerciale), expoziția TOP AUTO își 
propune să reunească cele mai noi modele din oferta reprezentanțelor auto și mașinile 
speciale din zona de show: tuning, retro, racing și off-road.  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Ediții în Oradea 

11 

Perioada 
20 -23 mai 2021 

Partener & loc 
desfășurare 

Aushopping  

Oradea

EDIȚII ÎN ORADEA 

11

1
MAȘINI EXPUSE 

> 150  
/ ediție 

2
VIZITATORI 

> 3 000 
/ediție
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Ce aduce nou 
TOP AUTO în 
2021? 

• Prezentări live. 
• Mașini electrice. 
• Interactivitate, respectând normele de protecție 

împotriva Covid-19. 
• Concursuri cu premii pentru vizitatori (în fiecare 

ora). 
• Realizare de vlog-uri și materiale pentru social 

media cu fiecare expozant și modelele expuse. 
• Stație radio cu spoturi publicitare ale fiecărui 

expozant. 
• Program de vizitare: 10:00 – 20:00 (sau 10:00 – 18:00, 

dacă rămân în vigoare restricțiile actuale).  

Oferta financiară 

LOC 1 - LOC 13 - 100 mp  
4-5 mașini expuse: 800 euro + TVA 

LOC 15 - 75 mp  
3-4 mașini expuse: 600 euro + TVA  
(se poate rezerva doar împreună cu LOC 10). 

LOC 14, 17, 19, 20, 21 - 50 mp 
400 euro + TVA  
(sunt pentru standuri cu accesorii sau pot fi rezervate 
pentru expunere mașini doar împreună cu spațiile de 
100 mp din vecinătate). 

LOC 16, 18 - 25 mp 
200 euro + TVA  
(sunt standuri pentru accesorii sau pot fi rezervate 
pentru expunere mașini doar împreună cu spațiile de 
100 mp din vecinătate). 

Suprafața fiecărui spațiu este extensibilă cu 
2,5 m în cazul în care rezervați două spații, 
pentru că se elimină culoarul dintre ele. 
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MIHAI DACIN - MANAGER TOP EXPO 
Parte a grupului TOP PRESS – media, pr & events – echipa TOP EXPO s-a 
specializat în organizarea de târguri și expoziții la nivel local și regional, 
acumulând o vastă experiență în ceea ce privește desfășurarea unor astfel de 
evenimente.  

Prima expoziție realizată a fost TOP AUTO Oradea – octombrie 2009 și a 
reprezentat punctul de pornire pentru un calendar expozițional amplu, care a 
crescut și va crește de la an la an, din dorința de a oferi vizitatorilor ceea ce nu 
pot găsi în marile centre comerciale și expozanților posibilitatea de a-și expune 
ofertele într-un cadru organizat și profesionist.
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