Salão Moto Brasil - Segundo dia - 27 de janeiro
Segundo dia de Salão Moto Brasil - produtos e presentes chamaram atenção
dos motociclistas
Entre motos potentes e estilizadas e muitas atrações, no Salão Moto Brasil
2017 – que acontece até domingo 29/01 no Riocentro - também tem presentes
e lembranças, tudo relacionado à paixão dos motociclistas. No segundo dia do
evento, este tipo de estande chamou a atenção do público.
Uma simpática almofada decorativa em formato de osso com desenho de moto
(R$ 35) é o destaque da Dia de Rock Bebê.
Na Fashion Store o babador (R$ 15) e o body (R$ 30) com dizeres e desenhos
sobre moto fazem sucesso.
Para quem quer descansar, o Lazy Bag, uma “cama” inflável feita de tecido de
paraquedas com referência de marcas de moto (R$ 260) é bem prática. Ela
dobrada fica do tamanho de uma pequena mochila, pesa 1,3 kg e aguenta até
170 kg.
Já a RC Zenni é a única empresa brasileira que fabrica alforje lateral, que serve
em motos da Indian (R$ 340 o par) aqui no Brasil.
No O´azulejo criativos painéis feitos de azulejo. O maior, com desenho de uma
mulher e uma caveira (R$ 250), o médio com um índio e uma moto (R$ 60) e o
da moto (R$ 60) são algumas opções. Mas os feitos em apenas um azulejo
pequeno (R$ 20) também estão à venda.
Na Moisés T Cravos lenços (R$ 10) e miniaturas de motos (de R$ 9,99 a R$
29,99) são econômicas sugestões de lembranças.
Na loja oficial do evento é possível comprar balde de alumínio de gelo
personalizado (R$ 70) e quadros temáticos diversos (R$ 50).
Quem quiser fazer tatuagem, um charmoso estúdio foi montado no salão pelo
Kiko Tattoo O preço da tatuagem varia conforme o tempo: uma de 10 minutos,
por exemplo, custa R$ 260.
Tem até roupa para cachorro com o tema moto (R$ 60), da Entre Pegadas.

Programação 28/01

CHEGADA DA INDIAN

ESTACIONAMENTO

14H30

GLOBO DA MORTE

ÁREA EXTERNA

16H00

CHEGADA DO HOG

ESTACIONAMENTO

16H30

GTM SHOW

ÁREA EXTERNA

17H00

BANDA FAIXA ETÁRIA

LOUNGE

18H00

PRO TORK ALTO GIRO SHOW

ÁREA EXTERNA

20H00

GLOBO DA MORTE

ÁREA EXTERNA

21H00

PALESTRAS
INSTRUTOR CARLOS AMARAL (PORTO
SEGURO)

Pilotagem segura: transforme sua maneira de guiar sobre
duas rodas

14H00

JOSÉ (JOJAFER)

Cuidados com Cerol

16H00

LEANDRO MELO

Bate papo com dicas de pilotagem

18H00

CARTILHA

Direção Defensiva para cidade

19h30

Ingressos - O valor do ingresso é R$ 40 por dia. Quem quiser aproveitar mais,
a dica é comprar o cartão válido para todos os dias que custa R$ 90. Caso a
opção seja a última, o visitante ainda ganha uma camiseta do evento. Os
ingressos podem ser adquiridos pelo www.ingressorapido.com.br ou na
bilheteria do evento.
Salão Moto Brasil - Na sua 7ª edição, o Salão Moto Brasil, já está
estabelecido 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, FMCRJ (Federação de Motoclubes do Estado do Rio
de Janeiro), Prefeitura do Rio de Janeiro, Rio Conventions & Visitors Bureau e
RioTur. O patrocínio é daAssim Saúde, Petrobras e Porto Seguro.

Salão Moto Brasil 2017 - Rio de Janeiro - RJ
Dias: 26, 27, 28 e 29 de janeiro
Pavilhão 4 do Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro – RJ
Horário de funcionamento: quinta e sexta das 14h às 22h, sábado das 12h às
22h e domingo das 12h às 20h
Saiba mais em: www.salaomotobrasil.com.br
Curta nossa página: www.facebook.com/salaomotobrasil
Estacionamento gratuito para motociclistas. Carros pagam R$ 28.
Guarda-volumes – R$ 10
Crianças até 8 anos não pagam e adultos acima de 65 anos pagam meia
entrada.
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