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#ROADtoIMM19: ένα road trip με κλασικό Mini και
προορισμό το International Mini Meeting 2019.
Ευρωπαϊκό tour, Αθήνα – Μπρίστολ, μέσα από δέκα χώρες – Συνάντηση
της διεθνούς Κοινότητας MINI τιμά την επέτειο των 60 χρόνων της
μάρκας.
Μόναχο/Μπρίστολ. Η πόλη-λιμάνι του Μπρίστολ θα γίνει τόπος συνάντησης
των φίλων του κλασικού Mini από τις 8 - 11 Αυγούστου. Φέτος, η ετήσια Διεθνής
Συνάντηση Mini - International Mini Meeting (IMM) θα είναι αφιερωμένη στην
επέτειο των 60 χρόνων της μάρκας. Στο χώρο διεξαγωγής του φεστιβάλ, στην
περιοχή του Ανατολικού Compton, αναμένονται φίλοι της μάρκας από όλο τον
κόσμο για να τιμήσουν αυτή την επέτειο - ορόσημο. Πολλοί θα ταξιδέψουν για τη
μεγάλη συνάντηση οδηγώντας ένα κλασικό Mini ή κάποιο σύγχρονο MINI. Το
MINI CLASSIC διαμορφώνει την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης, διοργανώνοντας
το #ROADtoIMM19. Το road trip θα αναδείξει τον διεθνή χαρακτήρα του ΙΜΜ
επιχειρώντας παράλληλα ένα ταξίδι στο χρόνο. Ένα κλασικό Mini cabrio και ένα
MINI Cooper 1ης γενιάς μετά το επαναλανσάρισμα της μάρκας θα ταξιδέψει από
την Αθήνα μέχρι την πατρίδα του μικρού αυτοκινήτου, το οποίο εξακολουθεί να
ασκεί μία ξεχωριστή, παγκόσμια γοητεία και μετά την παρέλευση έξι δεκαετιών.
Για μία φορά ακόμα, άριστα φροντισμένα, μοναδικά μοντέλα θα ταξιδέψουν για
να παρευρεθούν στο IMM. Τα δύο οχήματα μεταμορφώθηκαν για το μακρινό
Ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον καλλιτέχνη δρόμου CHEBA, που ζει στο
Μπρίστολ. Το εξωτερικό τους θα διακοσμηθεί με ένα έντονο, πολύχρωμο
patchwork από τον εμπρός προφυλακτήρα μέχρι την πίσω πόρτα και από τις
ζάντες μέχρι την υφασμάτινη οροφή του κλασικού Mini cabrio. Τα δύο
αυτοκίνητα ενσαρκώνουν την κλασική και σύγχρονη ιστορία της μάρκας. Θα
πλαισιωθούν από ένα MINI Cooper S E Countryman ALL4 (κατανάλωση
καυσίμου στο μικτό κύκλο: 2,5 – 2,4 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
στο μικτό κύκλο: 13,7 – 13,4 kWh/100 km, εκπομπές CO2 από το καύσιμο στο
μικτό κύκλο: 56 – 55 g/km). Αυτό το αυτοκίνητο ήδη απέδειξε τις δυνατότητές
του ως όχημα τουρισμού υψηλής αντοχής πέρσι, κατά τη διάρκεια ενός road trip
στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο (Panamericana Highway), από το Texas
μέχρι το Tierra del Fuego.
Η εκκίνηση του road trip στην Αθήνα στις 25 Ιουλίου και η άφιξη στο Ηνωμένο
Βασίλειο στις 8 Αυγούστου 2019 τιμούν τον δημιουργό του κλασικού Mini, Alec
Issigonis. Ο σχεδιαστής του αυτοκινήτου είχε Ελληνικές, Βρετανικές και
Γερμανικές ρίζες και κατάφερε να αναπτύξει την ιδανική φιλοσοφία για
δημιουργική χρήση χώρου, ευελιξία και διασκεδαστική οδήγηση. Το καινοτόμο
μικρό αυτοκίνητο γεννήθηκε πριν από 60 χρόνια και ξεκίνησε τη θριαμβευτική
του πορεία σε δρόμους πόλεων σε όλο τον κόσμο. Η MINI CLASSIC Team θα
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διασχίσει συνολικά δέκα Ευρωπαϊκές χώρες περνώντας από Σόφια, Βελιγράδι,
Μπρατισλάβα, Βιέννη, Πράγα, Δρέσδη και Ρότερνταμ, με τελικό προορισμό το
Μπρίστολ. Στη διαδρομή, τα αυτοκίνητα θα σταματήσουν σε πολλά MINI Clubs
και θα συναντηθούν με θαυμαστές άλλων μαρκών. Στη Λειψία, για παράδειγμα,
διοργανώνεται συνάντηση με τους λάτρεις του cult αυτοκινήτου Trabant. Το
μοντέλο αυτό προσδιόρισε το αστικό τοπίο της Ανατολικής Γερμανίας επί
δεκαετίες και παράλληλα κατάφερε να γίνει classic.
Το International Mini Meeting αποτελεί δημοφιλές σημείο συνάντησης για τους
φίλους της Βρετανικής μάρκας επί τέσσερις δεκαετίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται
πάντα ο ενθουσιασμός για το κλασικό Mini και η ασυνήθιστη ιστορία του από το
1959. Το σύγχρονο MINI που λανσαρίστηκε πριν από 18 χρόνια θα δώσει επίσης
το παρών στο πάρκο των αυτοκινήτων του φεστιβάλ. Κάθε πέντε χρόνια, η
συνάντηση της διεθνούς κοινότητας πραγματοποιείται στη Βρετανική πατρίδα
του κλασικού Mini και του MINI. Αποκορύφωμα του φετινού φεστιβάλ είναι το
μεγάλο πάρτι γενεθλίων για το κλασικό MINI που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019.
Ζωντανή μουσική, εορταστική ατμόσφαιρα, διασκεδαστικοί διαγωνισμοί και
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για όλη την οικογένεια θα περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα του IMM 2019. Το MINI CLASSIC θα εκπροσωπείται σε ένα
κιόσκι της εκδήλωσης στο Μπρίστολ. Τα δύο οχήματα του road trip θα εκτίθενται
μαζί με άλλα ενδιαφέροντα εκθέματα. Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να
πίνουν καφέ και να διακοσμούν T-shirt με το λογότυπο της εκδήλωσης.
Οι τελευταίες εντυπώσεις από το road trip στο Bristol θα αναρτώνται καθημερινά
από τις 25 Ιουλίου 2019 στο κανάλι του Instagram του MINI CLASSIC:
https://www.instagram.com/official_miniclassic/?hl=de
Περισσότερες λεπτομέρειες για το IMM 2019 υπάρχουν στην ιστοσελίδα της
εκδήλωσης: https://imm2019.co.uk/

Το BMW Group
Με τις τέσσερις μάρκες του, BMW, MINI, Rolls-Royce και BMW Motorrad, το BMW Group είναι ο
Νο. 1 premium κατασκευαστής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα
προσφέρει premium χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μετακίνησης. Σαν μία
παγκόσμια εταιρία, το BMW Group λειτουργεί 31 μονάδες παραγωγής σε 15 χώρες και έχει ένα
παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 140 χώρες.
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Το οικονομικό έτος 2018, το BMW Group πούλησε πάνω από 2.490.000 αυτοκίνητα και
περισσότερες από 165.000 μοτοσικλέτες παγκοσμίως. Το κέρδος προ φόρων για το οικονομικό
έτος 2018 ήταν 9,81 δισεκατομμύρια ευρώ, με έσοδα που ανήλθαν στα 97,48 δισεκατομμύρια
ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, το BMW Group είχε παγκόσμιο έμψυχο δυναμικό 134.682
ατόμων.
Η επιτυχία του BMW Group ανέκαθεν βασιζόταν στη μακροπρόθεσμη συλλογιστική και υπεύθυνη
δράση. Ως εκ τούτου, η εταιρία έχει δημιουργήσει οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα σε όλη την
αλυσίδα αξιών, ολοκληρωμένη προϊοντική ευθύνη και μία σαφή δέσμευση για τη διατήρηση των
φυσικών πόρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com
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