
Salão Moto Brasil dá ingressos para motoclubes cadastrados

Evento acontecerá de 26 a 29 de janeiro de 2017, no Riocentro, Rio de Janeiro

Os parceiros que não podem faltar no Salão Moto Brasil 2017, um dos maiores eventos de duas
rodas do país,  são os  motoclubes.  E,  com tratamento  especial  que merecem,  todos que se
cadastrarem no site ganharão um par de ingressos.

"Esse  público  é  realmente  apaixonado  por  moto  e  fazemos  questão  da  presença  dele  no
evento", diz Gustavo Lorenzo, da organização do Salão Moto Brasil. "É de emocionar quando
aquele grupo que não se consegue ver  o  último chega de moto  e só se ouve o ronco dos
motores".

Os ingressos – liberados apenas para membros escudados - deverão ser retirados na bilheteria
“motoclubes”, na data do evento - e são válidos para um dia a ser escolhido entre 26, 27, 28 e 29
de janeiro.  

O Salão Moto Brasil ganhou proporções e dessa vez acontecerá no pavilhão 4 do Riocentro,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com muitas novidades. Quem gosta de moto não pode perder o
evento que é para toda família e que une negócios, entretenimento, turismo e educação. 

Salão Moto Brasil - Na sua 7ª edição, o Salão Moto Brasil,  já está consolidado no calendário
anual do motociclismo nacional e é um dos maiores do setor no Brasil. Com o intuito de gerar
negócios,  entretenimento,  educação  e  turismo,  o  evento  tem  expositores  das  principais
montadoras, fabricantes e distribuidoras de motopeças e acessórios, além de shows, atrações e
um público qualificado e apaixonado por duas rodas. Tem como principais apoiadores AMO-RJ
(Associação dos Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro), DETRAN RIO, Prefeitura do Rio de
Janeiro, Rio Conventions & Visitors Bureau e RioTur. O patrocínio é da Assim Saúde, Petrobrás e
Porto Seguro.

Salão Moto Brasil 2017 - Rio de Janeiro - RJ

Dias: 26, 27, 28 e 29 de janeiro

Informações sobre os pontos de venda de ingressos: www.salaomotobrasil.com.br/ingressos

Pavilhão 4 do Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Horário de funcionamento: quinta e sexta das 14 às 22h, sábado das 12h às 22h e domingo das 
12h às 20h

Saiba mais em: www.salaomotobrasil.com.br

Curta: www.facebook.com/salaomotobrasil

Estacionamento gratuito para motociclistas.

Carros pagam R$ 28 (vinte e oito reais)
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