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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Από:   Γραφείο Τύπου ΣΕΑΑ 
 

Ημερομηνία:  27/03/2007 
 

Θέμα:  4η

 
 Έκθεση Μοτοσικλέτας (14-22/4/2007) 

Έκθεση Μοτοσικλέτας 2007 από τον Σύνδεσμο 
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. 

 
Συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχημένων διοργανώσεων και στον χώρο του 
δικύκλου, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων θα διοργανώσει 
για τέταρτη φορά την Έκθεση Μοτοσικλέτας, από το Σάββατο 14η Απριλίου ως την 
Κυριακή 22α

 

 Απριλίου 2007, στις ειδικές εκθεσιακές εγκαταστάσεις του πρώην 
Ανατολικού Αεροδρομίου του Ελληνικού. 

Η 4η Έκθεση Μοτοσικλέτας θα αξιοποιήσει εκθεσιακούς χώρους συνολικής 
επιφάνειας 16.500 m2 και αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 60.000 
επισκέπτες. Ειδικότερα, η 4η

 
 Έκθεση Μοτοσικλέτας θα χαρακτηρίζεται από: 

• Δύο (2) ειδικά διαρρυθμισμένες αίθουσες (“halls”), για την έκθεση 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών /υπηρεσιών 
δικύκλου.  

• Μεγάλα και πολυτελή περίπτερα, όλων των μαρκών δικύκλων (Aprilia, 
Augusta, Beta, BMW, Buell, Cagiva, Daytona, Ducati, Harley - Davidson, 
Gilera, Honda, Husqvarna, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Modenas, 
Motoguzzi, Peugeot, Piaggio, Suzuki, SYM, Vespa, Yamaha κα). 

• Όλα τα νέα μοντέλα που θα πρωταγωνιστήσουν στην αγορά μοτοσικλέτας το 
2007, όπως επίσης και ειδικά εκθέματα. 

• 12-ωρη λειτουργία (10.00 πμ – 10.00 μμ) τα Σαββατοκύριακα και 8-ωρη 
λειτουργία τις καθημερινές (2.00 μμ – 10.00 μμ). 

• Πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, όπως on road & off road test rides. 
• Εύκολη πρόσβαση στους επισκέπτες, μέσω της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 

και άνετη και φυλασσόμενη στάθμευση. 
 
 
Η Έκθεση Μοτοσικλέτας διοργανώνεται από τον ΣΕΑΑ, τον φορέα εκπροσώπησης 
των εθνικών διανομέων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων στην χώρα μας. Ο ΣΕΑΑ 

mailto:info@seaa.gr�


Γραφείο Τύπου  
Πληροφορίες : κα Χαρά Γιώτη 
Τηλέφωνο : 210-6891400 
Fax :   210-6859022 
e-mail address  :   info@seaa.gr 
Αρ.Πρ.  15939 

διοργανώνει επίσης τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας. Ανάδοχος εταιρεία 
οργάνωσης της 4ης

 

 Έκθεσης Μοτοσικλέτας είναι η εταιρεία Lamarco ΕΠΕ και 
χορηγός η βενζίνη BP ultimate.  

 
 

 
Ειδικές πληροφορίες για τα μέσα ενημέρωσης: 

Οι εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν τα μέσα ενημέρωσης είναι οι εξής: 
 

• Η ημέρα τύπου της έκθεσης (“press day”), που θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 13η

• Τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13
 Απριλίου (12.00 μμ – 10.00 μμ). 

η

 

 
Απριλίου και ώρα 7.00 μμ. 

Για πληροφορίες συμμετοχής /διαπίστευσης, όπως και κάθε άλλη πληροφορία, οι 
δημοσιογράφοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Τύπου του ΣΕΑΑ (κα Χαρά 
Γιώτη, 210-68 91 400). 
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