Chevrolet. Cruze Premier chega ao país como o
primeiro carro com wi-fi nativo. Saiba mais PÁG. 2
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Agenda Triumph, Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, Haojue e Kymco, principais montadoras do mundo, estarão presentes
Velocidade.
Fãs poderão ver de
perto a ampliação das
atrações já realizadas
na edição anterior e o
aumento de mais de
200% no número de
novas experiências

Divulgação

Mais de 400 marcas confirmadas
na 15ªedição do Salão Duas Rodas
São esperadas 270 mil pessoas; ingressos estão à venda nos
canais oficiais e custam entre R$ 35 e R$ 55; confira novidades
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Apaixonados pelas motocicletas esgotaram os ingressos promocionais do Salão
Duas Rodas em menos de 24
horas. A 15ª edição do evento
será realizada entre os dias
14 e 19 de novembro no São
Paulo Expo. Desta vez, visitantes poderão conferir mais
de 500 modelos de motos.

400

marcas
do universo do
motociclismo estarão
presentes no salão; são
esperadas 270 mil pessoas

São aguardadas 270 mil pessoas. “Todos terão a oportunidade de conhecer os lançamentos das principais marcas

do universo de motociclismo
e testar os produtos em mais
de 10km de test rides”, afirmou
em nota Lucas Pimentel, gerente do evento.
Entre as atrações pagas estão
test-ride VIP, que terá supermotos de alta cilindrada, premium, big trail. “Vamos disponibilizar categorias especiais
de ingressos com acesso a essas experiências”, acrescentou.
Triumph, Kawasaki, Honda,
Yamaha, Suzuki, Haojue e
Kymco, que juntas respondem
por mais de 98% do mercado

nacional, estão confirmadas.
Todas atrações estarão distribuídas em 55 mil metros
quadrados de área interna e
nos 10 mil metros quadrados
de área externa do São Paulo
Expo, na capital paulista.
NOVIDADES.

Em breve o Salão Duas Rodas abrirá um clube de vantagens especialmente para pessoas comprarem ingressos. “O
clube deverá disponibilizar diversos benefícios , como acesso fácil na abertura e desconto
nos produtos da marca SDR”,
revelou Leandro Lara, diretor
do evento. “Quem comprar
ingresso através do Clube deverá ficar atento ao e-mail de
cadastro que a turma do salão

entrará em contato para fazer
esse convite”.
Ingressos.

As vendas das entradas ocorrem no site www.salaoduasrodas.com.br e pelos canais oficiais da empresa Total Acesso
(www.totalacesso.com.br).
Para a abertura do evento,
na terça-feira, o valor é R$
35. Para quinta, sexta-feira e
domingo, o valor é de R$ 45
e, para quarta-feira, sábado e
domingo, o valor é R$ 55. Esses preços são promocionais
referentes ao primeiro lote de
vendas (até 31 de agosto).
O São Paulo Expo fica na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, na
Vila Água Funda (próximo da
estação de metrô Jabaquara).
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