
28 Mayıs 2021 BASIN TOPLANTISI











Yeni Dönem & Fuarlar





Dijital + Fiziksel Fuarın Kazançları

En son teknolojileri bir arada görme fırsatı

Yepyeni fuar deneyimi, basın toplantıları, konferanslar ve paneller

Fuar süresince tüketicilere yansıyan farklı kampanyalar ve sürprizler

Fuar ziyaretçilerine özel markaların ve sponsorların sunacağı fırsatlar

Günün her saati, dünyanın her yerinden ziyaret edilebilir platform

Kişiselleştirilebilir ajanda ile fuar takvimi



Dünya çapında panoramik görüntüleme teknoloji ile gerçekleştirilecek ilk otomotiv fuarı

Web ve mobil cihazlardan kesintisiz deneyim imkanı

360° modelleme ile özgün bir fuar alanı yaratılması

8K modelleme kalitesi

Geriye dönük erişilebilir yedekleme

Teknoloji



Fuara Giriş

www.odd.org.tr/autoshow2021



Fuar Alanı



Katılımcılar



Katılımcı Markalar





Marka Stant Alanları



Marka Stant Alanları



Marka Stant Alanları



Marka Stant Alanları



Model Seçenekleri

Versiyon ve Renk SeçimleriVersiyon ve Renk Seçimleri



İletişim



Tüketici İle İletişim



Canlı Bağlantı



Merchandising



Finansman



Bayilere Erişim & Test Sürüşü





Basın ve Davetli Günü, 13 Eylül 2021



Basın Toplantıları & Lansmanlar

Fuara giriş www.odd.org.tr adresi üzerinden sağlanacaktır. 

Fuara giriş için gerekli olan şifreler basın mensuplarımızla mail yoluyla, fuar öncesinde paylaşılacaktır. 

Basın ve davetli günü 13 Eylül 2021’dir. 

Açılış günü fuarımızı sadece basın mensupları ve davetliler ziyaret edebilecektir. 

Açılışa özel, markalarımızın hazırlamış oldukları lansman videoları belirlenen programa göre izlenebilecektir. 

Markaların lansman özel videoları kendi stantlarındaki basın iletişim noktalarından izlenebilecektir. 

Tüm etkinlikler fuar web sitesinden kişisel ajandalara transfer edilebilecektir. 



ODD Autoshow Etkinlikleri



Markaların Etkinlikleri



İletişim Mecraları



company/

autoshowodd

Instagram

YoutubeLinkedIn

Facebook

Twitter
@autoshowodd

ODD – Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği

@autoshowodd

@autoshowodd

Sosyal Medya Hesaplarımız



@auditurkiye

@bmwturkiye

@fiat_tr

@daciaturkiye

@fordturkiye

@hondatr

@hyundaitr

@jaguarturkiye

@jeep_tr

@landroverturkiye

@lexusturkiye

@mercedesbenzturkiye

@mgturkiye

@miniturkiye

@nissanturkiye

@renaultturkiye

@skodaturkiye

@seatturkiye

@subaruturkiye

@suzukiturkiye

@toyota_turkiye

@vwturkiye

@volvocartr

@bmwmotorradturkiye

@hondamotosiklet_tr

@suzukimotosikletturkiye

@yamahamotorturkiye

@auditurkiye

@bmwturkiye

@fiat_tr

@fordturkiye

@hondatr

@hyundaiturkiye
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@jeepturkiye
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@mercedesturkiye

-

@miniturkiye

@nissanturkiye

@renaultturkey

@skodaturkiye

@seatturkiye

@turkiyesubaru

@suzuki_tr

@toyota_turkiye

@volvocartr

@bmwmotorrad_tr

@hondamotortr

@yamaha_motortr

Instagram Twitter
facebook.com/Auditurkiye/

facebook.com/BMWTurkiye/

facebook.com/FIATTurkiye/

facebook.com/daciaturkiye/

facebook.com/FordTurkiye

facebook.com/HondaTR/

facebook.com/HyundaiTurkiye

facebook.com/JaguarTurkiye

facebook.com/JeepTurkiye

facebook.com/LandRoverTurkiye

facebook.com/lexusturkiye/

facebook.com/mercedesbenztr/

facebook.com/mgturkiye/

facebook.com/MINITurkiye

facebook.com/NissanTurkiye/

facebook.com/renaultturkiye

facebook.com/SkodaTurkiye

facebook.com/SeatTurkiye

facebook.com/turkiyesubaru

facebook.com/suzukiturkiye/

facebook.com/toyotaturkiye

facebook.com/vwturkiye

facebook.com/VolvoCarTR

facebook.com/BMWMotorrad.Turkiye

facebook.com/HondaMotosikletTR/

facebook.com/suzukimotosikletturkiye

facebook.com/YamahaMotorTurkiye

Facebook

Markalarımızın Sosyal Medya Hesapları



Destekçilerimize Teşekkürler



Ajanslarımıza Teşekkürler

event

media kreatif pr




