
Pressemeddelelse 
 
Træd frem i vinder køen 
Deadline for indstilling til Auto Awards er fredag i denne uge.  

Bil- og autobranchens prisuddeling har lige som alt andet stået på standby grundet covid-19 men nu er der 
igen fuld damp på kedlerne, hvor indstillinger er indsendt i stor stil i løbet af 2020 og 2021. 
 
Vinduet for indstillinger i de forskellige kategorier lukker snart, hvor deadline for branchen er nu på fredag 
den 10. september 2021. 
 
Det er kun branchen, der kan indstille til Auto Awards. Så hvis du mener, at din virksomhed / produkt eller 
kender til nogen eller noget, der bør komme frem i rampelyset og som helt klart skal tages i betragtning, så 
er det nu, du skal til tasterne og gøre dine indstillinger på autoawards.dk 
 
Alle indstillinger vurderes af en kompetent jury bestående af personligheder med stort kendskab til hele 
branchen. Deres samlede voteringer giver udfaldet af de nominerede til den spektakulære prisuddeling Auto 
Awards ’20 / ’21, der afholdes i Cirkusbygningen i København tirsdag den 23. november 2021. Alle 
optællinger sker af de to revisionsfirmaer Christensen Kjærulff og KPMG. 
 
Arrangør Sean Fitzgerald Coard udtaler, ”Det er første gang, at der tages udgangspunkt i hvad der er sket i 
branchen over de seneste to år, hvilket gør, at det bliver ekstra spændende, at se hvem de nominerede 
bliver til Auto Awards ’20 / ’21. Endvidere har Juryen igennem de seneste par år kunnet se en positiv 
udvikling i de forskellige indstillinger, hvor flere og flere bruger god tid på at lave deres hjemmearbejde ved 
at visualisere deres indstilling. For eksempel når vi taler kategorien ”Årets Markedsføringskampagne” kan vi 
se at nogen sørger for at vedhæfte reklamefilm, plakat layout, dokumentation for fremgang etc. Og når vi 
taler kategorier som Årets Nyvognsforhandler, Årets Brugtvognsforhandler eller f.eks. Årets Værksted kan 
det være alt lige fra fotos fra forretningen, kundetilfredshed, tiltag & fremstød etc. der visualiseres. Med 
andre ord har mange små iværksættere eller store aktører i branchen for længst indset, at Auto Awards er 
en løftestang og berettigelse for vækst i stor stil med en nominering eller at vinde en af de meget 
eftertragtede statuetter”. 

Du kan lave dine indstillinger på hjemmesiden www.autoawards.dk dog er der kategorier, der f.eks. kun er 
forbeholdt juryen etc. Hele Juryen er ved at blive sammensat og vil være helt klar, når selve juryarbejdet 
påbegyndes.  
 
Ønsker du at komme med til begivenheden i Cirkusbygningen, er der også åbnet for billet bestilling på 
www.autoawards.dk til den store prisuddeling, der omfatter networking, bespisning og prisuddeling. 
 
Årets Auto Awards kategorier: 
Årets Nyvognsforhandler 
Årets Brugtvognsforhandler 
Årets Værksted 
Årets Karosseriværksted 
Årets Synshal 
Årets Produkt 
Årets Markedsføringskampagne 
Årets Nyhed 
Årets Leverandør 
Årets Tiltag 
Årets Forsikringsselskab 
Årets Autogenbruger 
Årets uddannelse 
Årets Autolakerer 
Årets Værkstedskæde 
Årets Erhvervsleasingselskab 

http://www.autoawards.dk/
http://www.autoawards.dk/


Årets Privatleasingselskab 
Årets Bilmærke 
Årets Familiebil 
Årets Firmabil 
Årets Miljøbil 
Årets Varevogn 
Årets Teknologiske Frontløber 
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Foto tekst: Tirsdag den 23 november 2021 afholdes der Auto Awards i Cirkusbygningen, 
hvor de prestigefyldte statuetter for ’20 / ’21 skal uddeles.  
 
 
 
 


