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Stand-arealet doblet i år   

Vårt økende salg med fler produktgrupper, leverandører og 
kunder krever større stand på Automessen i år. Aldri før har vi 
hatt så mange og spennende nyheter å vise på messen som nå. 
Messen åpner onsdag den 7. februar og varer til lørdag.  
Representanter fra fabrikk kommer for å vise sine produkter. 
Du finner oss i hall D stand 01 - 11 på Norges Varemesse 
Lillestrøm. Hver dag har vi konkurranser med mulighet for å 
vinne flotte premier fra hele vårt produkt-sortiment.   

Veibel i stadig utvikling
Audio - LED - Ryggekamera - Norsk navigasjon. Vi viser nytt 
fra VST,  JVC, LED-belysning i varebiler og ladbare portable 
arbeidslamper. Lansering av første hybridKamera med 
Motion Control Sensor og verdens minste dashKamera samt 
eksklusive lisensprodukter med verdenskjente varemerker. 
Med mange års erfaring betjener vi etterhvert et stort 
kunderegister og i 2017 etablerte vi nettbutikk med nyttig  
informasjon om lagerstatus, forhandler-priser ved logg inn og 
produktinfo. Alt dette 24timer i døgnet - 7 dager i uken. 
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Leverandør til bil- 
bransjen siden 2005 

Bilbransjen er det viktigste  
marked for Veibel i tillegg til 
elektronikk-bransjen. 2018 blir 
et spennende år for oss med 
flere nyheter og nye produkt-
grupper for begge bransjer. 

1. DashCam Motion 
Control Sensor 

Tror du hybridCam kun filmer 
trafikksituasjoner for YouTube?  
Revolusjonerende hybridCam 
demonstreres av representant 
fra Neoline. Vi nevner OLED, 
GPS, Parkering Mode, EXMOR   
SONY, RED DOT AWARD m.m.   

Ferrari-design  

Offisielle lisensprodukter for  
mobil, PC, nettbrett & audio 
inspirert av verdensledende 
innovative selskaper innen 
design og teknologi:  Ferrari   
Mercedes Benz, BMW og Mini.  
Norgespremiere: 40 eksklusive 
produkter på vår stand D01.11
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