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Novos modelos e muitas promoções na Exponor de 8 a 11 de junho

Salão Auto do Porto e AUTO Business organizado a pensar
nas famílias e no público empresarial

Entre os dias 8 e 11 de junho, a Exponor – Feira Internacional do Porto, em parceria com
a ARAN-Associação Nacional do Ramo Automóvel, abre as portas para receber, em
simultâneo, o 3.º Salão Automóvel do Porto e a 1.ª edição do AUTO Business - Salão de
Veículos Comerciais e Soluções de Financiamento para Empresas.
Na Exponor, o público terá acesso a dois espaços de exposição distintos, mas que se
complementam. O Salão Auto do Porto estará mais vocacionado para as famílias, que
procuram preços baixos, promoções e uma oferta diversificada, enquanto no AUTO
Business (pela primeira vez no calendário de feiras da Exponor) mais dirigido para o
público empresarial, poderá encontrar um espaço para aquisição de veículos comerciais
e soluções de financiamento.
Por se tratar de um evento com uma forte presença de famílias, a Exponor reservou um
espaço dedicado à restauração - que será ocupado por vários pontos de venda de “street
food” - e as marcas prometem muita animação para todos os gostos.
Para os que gostam de sentir o trabalhar do motor, algumas marcas vão promover testdrives dos veículos em exposição. Para os amantes dos automóveis, as marcas do
segmento premium reservaram um espaço onde será possível apreciar alguns modelos de
“sonho”. Por último, a ampla oferta expositiva e as muitas promoções vão permitir a
todos os visitantes o acesso a veículos para todos os gostos e para todas as “bolsas”.

Com a participação de 90% das marcas de automóveis presentes em Portugal, os dois
espaços vão contar com várias dezenas de expositores, que prometem apresentar, pela
primeira vez no mercado nacional e em alguns casos a nível internacional, novos
modelos, uma vasta gama de veículos seminovos e muitas promoções.
No total, o evento contará com 27 marcas e mais de cinco centenas de veículos em
exposição. Aston Martin, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia,
Maserati, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault,
Seat, Skoda, Smart, Tesla, Toyota, Volvo e Volkswagen vão mostrar aos 35 mil visitantes
que a organização estima receber as suas últimas novidades e os preços mais
competitivos.
Durante o Salão Auto do Porto, a Tesla - presente pela primeira vez num salão nacional vai mostrar ao mercado nacional a sua visão de mobilidade 100% elétrica, permitindo
aos visitantes descobrir os veículos elétricos Modelo S (o primeiro sedan premium 100%
elétrico, com uma capacidade de 632 km com uma única carga) e o Modelo X, o mais
seguro e mais rápido veículo utilitário da história, disponível em Portugal desde janeiro.
Entre as várias apresentações e lançamentos previstos para os quatro dias, a destacar a
Opel que irá fazer no Salão Auto do Porto o pré-lançamento do Insígnia e do novo SUV,
apenas disponíveis no mercado em julho.
Para Filipe Gomes, diretor das duas feiras, “a Exponor acredita que os visitantes terão
acesso a uma oferta única e diversificada. O Salão Auto do Porto irá apresentar muitas
campanhas promocionais e proporcionar, com algumas marcas, test-drives. Para os
aficionados do setor automóvel, será o espaço ideal para descobrir as últimas novidades
e poder apreciar algumas das marcas premium presentes no mercado”.

Horários:
8/9 Junho: 15 às 22 horas - 10 Junho: 10 às 22 horas - 11 Junho: 10 às 19 horas

Bilhetes:
Salão Auto do Porto: Venda Online (até 5 junho): Primeiros 500 bilhetes a 2€ - Bilhete
normal: 3€. Venda Exponor: Bilhete normal: 4€ - Família (2 adultos + 1 ou 2 crianças até
16 anos): 5€
AUTO Business: Entrada livre, com entrega ou preenchimento obrigatório de convite
profissional

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa Exponor:

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 7814436
Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt – 93 604 19 98
www.jervispereira.pt

