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POLIAUTOFEST este 
evenimentul care 
educă, distrează și 
uimește.

O ALTFEL de expoziție auto, ce va reuni unele dintre cele mai 

interesante și provocatoare concepte, inițiative și realizări din sectorul 

automobilistic/transporturi/logistic într-un cadru INEDIT- campusul 

Universității POLITEHNICA din București (UPB) - pentru a prezenta 

tot ce este mai bun din lumea auto, a automobilelor, produselor 

conexe, tehnologiilor utilizate în industria auto, concepte și tendințele.

Unicitatea este dată și de activitățile educaționale care se vor derula 

pe toată perioada manifestației - astfel, publicul va avea o experiență 

distractivă și acces la o varietate de noi tehnologii utilizate în industria 

auto, inclusiv cele ce adaugă un plus valoare siguranței pe șosea și 

aduc îmbunătățiri în ceea ce privește impactul cu mediul înconjurător.
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Transformăm 
campusul UPB într-o 
mare expoziție auto.

vor permite participanților să își expună 

automobilele și tehnologiile într-un mod atractiv 

pentru toți vizitatorii. 

Cei peste 10.000 mp 
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Pe parcursul celor 3 zile dedicate festivalului, 

compania dumneavoastră va avea prilejul să prezinte 

mărcile și modelele auto, trendurile industriei, soluțiile 

de mobilitate și logistică, echipamentele și procesele. 

De asemenea, în cadrul expoziției vom organiza 

conferințe, dezbateri și prezentări de companii, soluții 

și produse.

O șansă de a prezenta noutățile 
din industrie și de arunca o 
privire în viitor.
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POLIAUTOFEST este 
pentru COMPANII 
oportunitatea perfectă 
de a:

se conecta și de a crea relații și rețele 
cu alți lideri din industrie, cu cercetători 
și absolvenți UPB.

expune ultimele produse, tehnologii și soluții 
în rândul a mii de participanți;

evalua potențialul și competitivitatea în 
raport cu concurența;

construi relații cu clienții actuali și de a 
comercializa cu potențiali clienți calificați; 

expune oferta de angajare către mii de 
studenți și absolvenți;

evidenția elementele care fac din 
compania dumneavoastră locul de muncă 
ideal;

crește brand awareness-ul;
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POLIAUTOFEST 
CALENDAR EVENIMENT
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10:00-19:00 - Conferința de deschidere, Workshop și conferință 
tematică: Green Vehicles, expoziții auto, oportunități de angajare, 
drifting, Experiențe de condus – demonstrații de funcții ADAS - 
parcare autonomă, probă de jaloane cu spatele cu reversing 
assistant, Demonstrație cu mașină electrică de curse, Diagnoze 
auto, Test drives, Tombole&concursuri.

20 MAI 2022

10:00-19:00 - Workshop-uri și conferințe tematice: Siguranța 
rutieră și Smart mobility, expoziții auto, oportunități de angajare, 
drifting, Experiențe de condus – demonstrații de funcții ADAS - 
parcare autonomă, probă de jaloane cu spatele cu reversing 
assistant, Demonstrație cu mașină electrică de curse, Diagnoze 
auto, Test drives, Tombole&concursuri.

21 MAI 2022

10:00-19:00 - Conferință închidere - Autovehiculul viitorului, 
expoziții auto, oportunități de angajare, drifting, Experiențe de 
condus – demonstrații de funcții ADAS - parcare autonomă, 
probă de jaloane cu spatele cu reversing assistant, 
Demonstrație cu mașină electrică de curse, Diagnoze auto, 
Test drives, Tombole&concursuri.

22 MAI 2022
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Ce oferim?

w w w . a u t o f e s t . u p b . r o
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SPAȚIU PENTRU 
EXPOZIȚIE.

Companiile vor beneficia de spațiu suficient 

pentru fiecare automobil, echipament sau 

tehnologie pe care dorește să o expună.

+ 10.000 mp În exterior
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H A R T Ă  E X T E R I O R

SPAȚIU PENTRU 
EXPOZIȚIE
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Afișare logo partener pe materialele și 

pagina de promovare a evenimentului.

PROMOVARE
EVENIMENT ȘI 
COMPANII.

Promovarea evenimentului 

Comunicate de presă, anunțuri, promovare 

pe platformele social media UPB etc.
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SUPORT LOGISTIC 
PE TOATĂ DURATA
EVENIMENTULUI.

acces auto în campusul UPB;

acces la rețeaua electrică pentru 
alimentarea logisticii;

acces la internet wireless;

coffee break pe perioada desfășurării 
evenimentului.



POLIAUTOFEST

PARTICIPANȚI
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UPB. Cea mai mare 
comunitate de ingineri 
din România.
Oportunitățile de angajare, mărcile și modelele auto, soluțiile de 

mobilitate și logistică, echipamentele și procesele care sunt utilizate 

sau produse de către compania dumneavoastră, precum și ultimele 

noutăți din domeniul automotive sunt așteptate cu nerăbdare de către 

cea mai mare comunitate de ingineri din România - 1800 de cadre 

didactice și cercetători, aproximativ 100.000 studenți și 

absolvenți UPB, 40.000 de elevi, precum și sute de mii de 

părinți pasionați de automobile.
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Companii, 
asociații și 
autorități.

Sunt așteptați să participe producători consacrați 
de autovehicule rutiere, dealeri de autovehicule, 
precum și producători, furnizori și importatori de 
componente specifice domeniului Autovehicule 
Rutiere, reprezentanți ai autorităților 
guvernamentale și ai organizațiilor din domeniu.

Evenimentul va avea în centrul său 
Automobilul - industria auto cu toate 
componentele ei



UPB
POLIAUTOFEST

Toți iubitorii de 
automobile
Publicul larg.

w w w . a u t o f e s t . u p b . r o



POLIAUTOFEST 
DATE DE CONTACT
ADRESĂ:

Splaiul Independeței 313

+40 728 863 867, Costea Ilona,  
Decan Facultatea de Transporturi UPB

autofest@upb.ro

www.autofest.upb.ro


