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Caravana MINI celebra o marco dos 60 anos da marca


Turnê europeia da marca vai passar por dez países - de Atenas à casa
britânica da MINI.

São Paulo, 29 de julho de 2019 — A cidade portuária de Bristol, na Inglaterra,
se tornará o ponto de encontro para os fãs do clássico Mini, em agosto. Este ano,
o International MINI Meeting (IMM) anual será dedicado à comemoração do marco
dos 60 anos da marca. No local do festival são aguardados fãs de todo o mundo
para celebrar a data. Muitos deles viajarão para o encontro em modelos da
fabricante inglesa, dos clássicos aos atuais. Um clássico Mini conversível e um
MINI Cooper da primeira geração do modelo, após o relançamento da marca,
viajarão de Atenas, na Grécia, para a cidade natal dos veículos MINI. A rota da
caravana teve início em 25 de julho em Atenas e terminará no Reino Unido, dia 8
de agosto. O trajeto é uma homenagem ao criador do clássico Mini, Alec Issigonis.
O designer de automóveis tinha raízes gregas, britânicas e alemãs e conseguiu
desenvolver o conceito ideal para o uso criativo do espaço e a diversão com a
condução ágil. Este carro inovador nasceu há 60 anos e iniciou sua marcha triunfal
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nas ruas urbanas do mundo inteiro. A equipe MINI CLASSIC passará por um total
de dez países europeus, passando por cidades como Sófia, Belgrado, Bratislava,
Viena, Praga, Dresden e Roterdã, até o destino final em Bristol. Ao longo do
caminho, os carros terão escalas em um grande número de MINI Clubs e também
encontrarão fãs de outras marcas. Em Leipzig (Alemanha), por exemplo, uma
reunião está sendo organizada com os fãs do carro de culto Trabant. Esse carro
definiu a paisagem urbana da Alemanha Oriental durante décadas e também
alcançou o status clássico.
Para texto original em inglês, acesse:
https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0298941EN/roadtoimm1
9:-driving-to-the-international-mini-meeting-2019-in-the-classic-mini
Para imagens em alta resolução, acesse:
https://www.press.bmwgroup.com/global/photo/compilation/T0298941EN/roadt
oimm19:-driving-to-the-international-mini-meeting-2019-in-the-classic-mini

Para mais informações sobre a MINI Brasil, acesse:
www.mini.com.br

Sobre o BMW Group
Com suas quatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é o fabricante
líder mundial de automóveis e motocicletas e também fornece serviços financeiros e de mobilidade
premium. Como uma empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção e montagem
em 15 países e possui uma rede global de vendas em mais de 140 países.
Em 2018, o BMW Group vendeu cerca de 2.490.000 milhões de automóveis e 165.000
motocicletas em todo o mundo. O lucro antes de impostos em 2018 foi de aproximadamente 9,815
bilhões de euros com receitas de 97,480 bilhões de euros. Desde 31 de dezembro de 2018, o BMW
Group tem uma força de trabalho de 134.682 colaboradores.
O sucesso do BMW Group sempre foi baseado no pensamento de longo prazo e em uma ação
responsável. Portanto, a empresa estabeleceu a sustentabilidade ecológica e social em toda a
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cadeia de valor, a responsabilidade abrangente de produtos e um claro compromisso com a
conservação dos recursos como parte integrante da sua estratégia.
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