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~ Cea de-a treia ediţie ~
Bucureşti, 4 Aprilie 2005 - Salonul de Motociclete, Accesorii şi Echipamente Bucureşti
(SMAEB) şi Pepsi Max anunţă organizarea celei de-a treia ediţii, avand motto-ul
“Motocicleta, soluţia aglomerărilor urbane” ce se va desfăşura în perioada 8-9-10
Aprilie, la Complexul Expoziţional Romexpo, Pavilionul 2. Pe parcursul celor trei zile
ale manifestării, 40 de reprezentanţe vor expune peste 125 de mărci de renume
mondial, vor avea loc lansările modelelor 2005, concursuri de îndemânare, test–drive.
Pe o suprafata de 3000 metri patrati veti constata ca motociclismul nu inseamna doar
pasiune ci este si solutie practica pentru aglomerarile urbane. Având în vedere
succesul repurtat în anul 2004, SMAEB îşi propune atragerea unui număr dublu de
vizitatori şi ridicarea nivelului salonului la standarde europene.În cadrul Salonului de
Motociclete, Pepsi Max va lansa platforma Max Moto, special dezvoltată pentru
amatorii de viteză şi adrenalină. Prima etapa din acest program o reprezintă
parteneriatul dintre Pepsi Max şi SMAEB, în cadrul căruia Pepsi Max va oferi
experienţe inedite participanţilor, precum şi marele premiu, constând într-un scooter,
pentru tombola organizată în acest an la Salonul de Motociclete.Deschiderea oficială a
salonului va avea loc vineri, orele 11:45 in cadrul Pavilionului 2, invitat principal fiind
D-l Romeo Dunca, primul roman participant la raliul Paris–Dakar.. Salonul de
Motociclete va fi deschis publicului Vineri (8.04) 12.30-18.00, Sâmbătă (9.04) 10.00 18.00 şi Duminică (10.04) 10.00-16.00. In deschiderea SMAEB 2005, AutoItalia are
placerea de a va invita vineri, orele 10.30, la Conferinta de Presa prilejuita de lansarea
noului brand de scutere, motociclete si ATV-uri CPI. Evenimentul are loc la Centrul de
Presa al Romexpo. (Contact: Valeriu Tones, 0723.553.025)
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