Rosmalen, augustus 2018
Geacht Bestuur,
Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat we een schitterend beursweekend hadden in Eelde.
De bezoekers kwamen van heinde en verre om al uw stands te bezoeken.
Dit jaar op 24 & 25 november organiseert Autotron Oldtimerproducties in samenwerking met Flowerdome
weer de jaarlijkse beurs: EELDE CLASSICS, in de hallen van Flowerdome te Eelde.
Graag nodigen wij u als club uit om kosteloos deel te nemen aan deze beurs.
Per club stellen wij een ruimte ter beschikking van ± 70m² vloeroppervlakte, om uw club / clubartikelen te
promoten.
Per ingeschreven automobiel stellen wij twee deelnemerskaarten beschikbaar voor het hele weekend, per
motor/bromfiets één deelnemerskaart. Daarnaast sturen we u graag onze flyer toe zodat u deze bij uw
clubblad kunt toevoegen. Uiteraard kunnen we u de bestanden ook digitaal zenden zodat u deze kunt
drukken.
Ook dit jaar kan uw club kans maken op één van de geldprijzen die beschikbaar zijn voor de mooiste en meest
informatieve clubstands. Dé gelegenheid om uw Club van de beste kant aan heel veel bezoekers te
presenteren.
Wij maken u erop attent dat veiligheidsvoorschriften vereisen dat de stand-inrichting geïmpregneerd dient te
zijn.
Graag het inschrijfformulier vóór 30 oktober 2018 retourneren aan:
Autotron Oldtimerproducties
Postbus 142
5240 AC Rosmalen
Tel: 073-5233301
Mail: info@oldtimerbeurs.net

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekenden.
Wij kijken uit naar uw komst.
Met vriendelijke groet,
Autotron Oldtimerproducties

Mark Albada Jelgersma
Lisette van Helden
073-5233301
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA:
12 & 13 JANUARI 2019 - OLDTIMERBEURS MOTOREN & BROMFIETSEN – AUTOTRON ROSMALEN

INSCHRIJFFORMULIER
EELDE CLASSICS 2018
24 & 25 NOVEMBER 2018
AUTOMOBIEL - MOTOR - BROMFIETS - FIETS CLUBS

Naam Club:__________________________________________________________________
Contactpersoon:______________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Postcode:______________Woonplaats:___________________________________________
Telefoon:_________________________Fax:_______________________________________
Mobiel:_____________________E-Mail:__________________________________________
Aantal Leden:___________________Aantal Flyers:__________________________________
Verzendadres flyers:___________________________________________________________

 Wil graag op de hoogte blijven van de oldtimerproducties via de Nieuwsbrief per mail.
Schrijft in voor een gratis clubstand van ± 70m² tijdens Eelde Classics 2018 met:
Aantal Automobielen / Motoren / Bromfietsen / Fietsen:_____________________________
Merk + Bouwjaar:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□ Stroomaansluiting nodig voor:________________________________________________
Datum:______________________Handtekening:___________________________________
Graag dit inschrijfformulier vóór 30 oktober 2018 retourneren, zodat wij u tijdig de
benodigde informatie en deelnemerskaarten kunnen sturen.
Inschrijfformulier retourneren aan:
Autotron Oldtimerproducties
Postbus 142
5240 AC Rosmalen
Email: info@oldtimerbeurs.net

