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Svátek všech motorkářů
MOTOSALON 2014
ozdobila evropská premiéra
dvou modelů Harley-Davidson

Závěrečná zpráva

Pátý ročník mezinárodního
veletrhu motocyklů, čtyřkolek,
příslušenství a oblečení
Motosalon poprvé za dobu
své existence překonal hranici
51 tisíc návštěvníků, jen
v sobotu přišlo téměř 21 tisíc lidí.
Během veletrhů prošlo branami
brněnského výstaviště celkově
za všechny probíhající akce
(Motosalon, ProDítě, Rybaření)
přes 75 tisíc návštěvníků.
Letošního Motosalonu se
zúčastnilo 100 vystavovatelů
s 250 značkami motocyklů,
příslušenství a doplňků.
V tiskovém středisku se
akreditovalo 226 novinářů.
Motosalon je jedinou výstavní
akcí s podporou motosekce
Svazu dovozců automobilů
a účastí importérů.

Motosalon se letos konal na brněnském
výstavišti a obsadil pavilon P, nejmodernější
halu v ČR. Doprovodný program, který
byl v režii kaskadérské skupiny Crazy Day,
se nacházel na volných plochách a v hale
Z a obsahoval kaskadérské exhibice, testovací
dráhu skútrů a elektrokol nebo pódium se
zajímavými hosty a hudebními vystoupeními.
Většina značek českého trhu, novinky, skútry
i příslušenství
MOTOSALON je reprezentativní veletrh
nabízející přehled o českém trhu motocyklů,
čtyřkolek, oblečení a příslušenství. Svou
nabídku pro české zákazníky představila
Honda, Yamaha, BMW, Harley-Davidson,
Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa, KTM,
Kawasaki, Triumph, Suzuki, Jawa, Ducati,
Kymco, Quadro, Royal Enfield, BRC, Kentoya,
AJP Moto a další vystavovatelé. Velký zájem
sklidily tradičně skútry 125 ccm, jejichž
některé typy mohou nově řídit i držitelé
řidičského oprávnění skupiny B. Představilo
je hned několik vystavovatelů motocyklových
značek jak na výstavní ploše v pavilonech, tak
v testovacím polygonu na volné ploše.
Evropská premiéra dvou modelů
Harley-Davidson
Letošní ročník Motosalonu sklidil mimořádnou
publicitu a ohlas díky evropské premiéře
dvou novinek Harley-Davidson – Dyna
Low Rider a Sportster SuperLow 1200T.
Atraktivitu zvýšila i skutečnost, že evropská
premiéra v Brně se odehrála pouhých
16 hodin po světovém uvedení těchto
novinek v americkém Milwakuee. Tato akce
dodala Motosalonu prestiž a nesmazatelně
ho zařadila do řady evropských přehlídek
motocyklů.
Testovací jízdy silných strojů Yamaha
po Brně a na Automotodromu
Novinkou byly spanilé jízdy motorek
vyšších kubatur Yamaha v doprovodu členů
motoklubu Blue Knights mimo areál BVV
a také na Automotodrom. Akce se setkala
s velkým ohlasem a přispěla k další propagaci
Motosalonu.

Na zahájení veletrhu byl odhalen stroj
Karla Abrahama pro nadcházející sezónu
Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnili
hosté v čele s generálním ředitelem Veletrhů
Brno Jiřím Kulišem, náměstkem ministra
dopravy Kamilem Rudoleckým, předsedou
motocyklové sekce Svazu dovozců automobilů
Vladimírem Přibylem, ředitelem Krajského
ředitelství policie Jihomoravského kraje
Leošem Tržilem a motorkářským fandou
a poslancem parlamentu ČR Standou
Berkovcem. Nejatraktivnější součástí zahájení
bylo odhalení a křest nové Hondy Karla
Abrahama pro letošní sezónu. Jejímu odhalení
sekundovaly motorkářské celebrity, závodník
Karel Hanika a tiskový mluvčí Automotodromu
Brno Jiří Smetana. Tato část zahájení vzbudila
zájem novinářů i návštěvníků.
První ročník Custom Culture
K motorkářské kultuře patří neodmyslitelně
„customy“ a součástí letošního ročníku
byla právě ochutnávka několika oceněných
přestavěných strojů. Zařazením přestaveb
vkročil Motosalon do další fáze své cesty mezi
respektované motocyklové veletrhy.
MOTOSALON s Nočními vlky a dnem
pro začínající jezdce - Teenager day
Letos Motosalon navštívili členové největšího
ruského motoklubu Noční vlci, kteří sem
přijeli zahájit výstavu fotografii z akce, která
se konala loni u Volgogradu a zúčastnili se
jí statisíce motorkářů. Tato výstava ukázala
velký rozměr motorkářské komunity. Pátek
byl věnován speciálním programům pro
začínající jezdce, kteří se dozvěděli vše důležité
k bezpečné jízdě na motorce. Součástí byla
i soutěž mladých mechaniků uspořádaná
brněnskou Integrovanou střední školou
automobilní.

Těšíme se na vás v roce 2015

