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RMVALE No dia do lançamento, a marca ainda inaugurou uma nova concessionária em São José

A NOVA METEOR 350
Royal Enfield valoriza experiência do motociclista com novo modelo que chega ao Brasil
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Rafael Lalli
@lalli_rafael

A Royal Enfield fez um duplo
lançamento em São José dos
Campos nesta semana. Na manhã de terça-feira (6), a marca
de motocicletas inaugurou sua
primeira concessionária no
Vale do Paraíba, em parceria
com o Grupo Faberge. À tarde, a empresa ainda anunciou
o lançamento nacional do seu
novo modelo, a Meteor 350.
Com um motor de 349cc, a
Meteor chega como opção para
quem quer passar da baixa para
a média cilindrada a um preço
mais acessível: entre R$17.990
e R$18.990.
Para o country manager da
Royal Enfield no Brasil, Claudio Giusti, essa é uma demanda
da região: “quando a gente vai
pra baixa cilindrada, o Vale do

Customização. Acessórios
deixam as motos mais pessoais

Paraíba desponta no Brasil. Então nós não poderíamos deixar
de atender esses clientes”.
Giusti destaca que a RMVale
é estratégica para o motopurismo, prática que valoriza a experiência do motociclista e tem
tudo a ver com o estilo mais
clássico dos modelos da marca: “é uma região hiper bem
localizada, tanto para o litoral
quanto para a serra”.

Motopurismo. RMVale tem
rotas ideais para a prática

CUSTOMIZAÇÃO.

Outro diferencial é a opção
de customização. O motociclista pode fazer alterações
segundo seu gosto, mudando desde assentos até espelhos retrovisores. A nova

concessionária ainda oferece
uma oficina e opções de acessórios para garantir uma experiência mais completa.
O diretor geral do Grupo Faberge, Franco Ode, considera
esse tipo de atendimento um
diferencial: “a gente está vendo
que esse mercado é carente de
um nível de serviço de qualidade maior e mais exigente”.
E o melhor: agora os moradores da região podem ter essa
experiência perto de casa.
Giusti convida: “venha à concessionária, faça um test drive
e você vai se surpreender”.
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