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Pressemeddelelse 
 
 
 
 
 

Biludstilling udsættes 
 
De Danske Bilimportører, Danmarks Automobilforhandler Forening og MCH Messecenter 
Herning udsætter BILER BILER BILER. Samarbejdet mellem parterne fortsætter. 
 
Arrangørerne bag Danmarks største biludstilling har valgt at udsætte BILER BILER BILER, der var sat til 
at finde sted i oktober i MCH Messecenter Herning. 
 
- Vi kunne godt have gennemført biludstillingen i oktober, men det ville have været på et andet niveau 
end tidligere. Netop det høje niveau er et afgørende kriterium for Danmarks største biludstilling – især i 
forhold til de besøgende – og derfor har vi i tæt dialog med vores samarbejdspartnere valgt at udsætte, 
udtaler administrerende direktør Georg Sørensen, MCH Messecenter Herning.  
 
Han understreger, at der fortsat er planer at samle branchens aktører i Herning: 
 - Vi har mødt opbakning fra store dele af branchen. Det forpligter. Derfor vil vi bygge videre på den 
tillid i det kommende setup. 
 
Samarbejdet fortsætter 
 
Også MCH's samarbejdspartnere vil tage aktiv del i at skabe fremtidens biludstilling i Herning. 
 
- De Danske Bilimportører har gennem en årrække haft et godt og tæt samarbejde med MCH 
Messecenter Herning, og vi vil nu se på, hvordan vi kan være med til at skabe rammerne for fremtidens 
biludstilling, som igen kan samle hele branchen til biludstilling i Herning, udtaler administrerende 
direktør Bent Mikkelsen, De Danske Bilimportører. 
 
- Vi havde gerne set, at der var gennemført en biludstilling i Herning i år, men vi har fuld forståelse for, 
at det må blive på et senere tidspunkt. Vi ser nu frem til i samarbejde med MCH at bygge videre på et 
nyt koncept, der kan sikre, at udstillingen kan vende tilbage på et senere tidspunkt, udtaler 
administrerende direktør Jens Brendstrup, Danmarks Automobilforhandler Forening.  
 
Også hos Skandinavisk Motor Co. med bilmærkerne Audi, Volkswagen, Skoda og SEAT bakkes der op 
om arbejdet med at skabe fremtidens biludstilling i Herning: 
 
- Vi har været meget tilfredse med det samarbejde, vi gennem flere år har haft med MCH omkring 
biludstillinger.  SMC har som erklæret mål at være der, hvor danskerne oplever biler, men har også den 
holdning, at tiden nok er løbet lidt fra den 'traditionelle' form for biludstilling.  Vi ser frem til at se, hvad 
MCH kommer med, siger administrerende direktør Kim Skovgaard Rasmussen, Skandinavisk Motor Co.  
 
Fagmessen Autoteknik, der skulle have fundet sted i forbindelse med BILER BILER BILER, vil ligeledes 
blive gennemført på et senere tidspunkt.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Yderligere oplysninger: Projektleder Betina Engholm, MCH, tlf. 99 269 950 og bee@mch.dk,  
administrerende direktør Georg Sørensen, MCH, tlf. 21 400 200 og administrerende direktør Bent 
Mikkelsen, DBI, tlf. 21 469 007. 
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