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ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 2018
«Οδηγεί... στις εξελίξεις» του αυτοκινήτου

Η
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ2018», αποτελεί την έκθεση θεσμό για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Εδώ
και πολλά συναπτά έτη σηματοδοτεί τις εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και προσελκύει το
ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών που την εμπιστεύονται ώστε να ενημερωθούν για τις παγκόσμιες
τάσεις στον κλάδο. Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο πρώην ΔΥΤΙΚΟ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ), από τις 10 έως και τις 18 Νοεμβρίου
2018
.

Η
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 2018», τιμώντας την πορεία της, για ακόμη μία χρονιά θέτει ψηλά τους στόχους
της ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τόσο των Ελλήνων Εισαγωγέων – Αντιπροσώπων
Αυτοκινήτων (μέλη του Σ.Ε.Α.Α.), όσο και των χιλιάδων επισκεπτών που το 2017 ξεπέρασαν τους
82.000.
Αξίζει να σημειωθεί η καινοτομία της φετινής διοργάνωσης που αναμένεται να συγκεντρώσει το
ενδιαφέρον των επισκεπτών. Στα περίπτερα των εκθετών θα παρουσιαστούν όλα τα νέα μοντέλα που
αποκαλύφθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης αλλά και όσα πρόκειται να κάνουν
παγκόσμια πρεμιέρα στην προσεχή Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού. Επιπλέον, την
τιμητική τους στην έκθεση για μία ακόμη χρονιά, θα έχουν οι μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο after market του αυτοκινήτου.
Στο πλαίσιο διεξαγωγής της έκθεσης, «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ 2018» αλλά και των παράλληλων
εκδηλώσεών της, μία ακόμη έκπληξη περιμένει τους επισκέπτες, καθώς εκτός από τα 2.000 τ.μ.
επιπλέον εκθεσιακού χώρου αλλά και την ολική αναβάθμιση των TEST DRIVE, θα διεξαχθεί δωρεάν
για το κοινό, μία μοναδική ενημερωτική ημερίδα με θέμα: Αυτοκίνητο και περιβάλλον Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να τονιστεί πως οι διοργανωτές της έκθεσης, «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
2018»
, με συνέπεια και βασιζόμενοι στην πλούσια εμπειρία τους στη διοργάνωση των πιο

επιτυχημένων εμπορικών εκθέσεων, υπόσχονται να μετατρέψουν για ακόμη μία χρονιά την έκθεση σε
σημείο αναφοράς για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Σας περιμένουμε όλους στη μεγάλη γιορτή των 4 τροχών που «Οδηγεί... στις εξελίξεις»
του αυτοκινήτου.

