BMW Group
Nederland
Public Relations
Persbericht
26 september 2018
BMW Motorrad Oktoberfest.

BMW Motorrad Oktoberfest.
BMW Motorrad dealers claimen tweede seizoenstart met
Oktoberfest.
Rijswijk. Het weer is nog steeds ontzettend zacht en het seizoen is nog lang niet voorbij.
BMW Motorrad grijpt dit aan door alle dealers in de maand oktober in Beierse sferen te hullen.
Tijdens het Oktoberfest voeren echter niet de pullen bier de boventoon bij BMW Motorrad. In
plaats daarvan kan de klant rekenen op zeer aantrekkelijke Oktoberfest deals.
Het BMW Motorrad Oktoberfest duurt van 1 t/m 31 oktober en dit is een uitermate gunstige
periode om een originele BMW motorfiets uit voorraad aan te schaffen. Niet alleen omdat dan
eindelijk die felbegeerde fiets in de staart van het seizoen op de stoep staat, maar óók omdat
klanten tegelijkertijd een origineel BMW Motorrad motorpak kunnen aanschaffen voor maar
€ 95. Het voordeel kan daarmee oplopen tot maar liefst € 1.650. Kortom, meteen opstappen en
veilig en stijlvol wegrijden!
Van 1 t/m 31 oktober 2018 zijn alle dealers in Beierse sferen. Meer informatie is te vinden op
www.bmw-motorrad.nl/oktoberfest
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Volg BMW Motorrad Nederland op Facebook, Twitter en YouTube.
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BMW Group.
BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad wereldwijd de
leidende fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en
mobiliteitsdiensten. Als internationaal concern maakt BMW Group gebruik van 31 productie- en
assemblagevestigingen in veertien landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk
spreidt zich uit over meer dan 140 landen.
In 2017 verkocht BMW Group wereldwijd ruim 2.463.500 auto’s en meer dan 164.000
motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al acht jaar op rij marktleider. In 2016 bedroeg de
winst voor belastingen € 9,67 miljard en de omzet € 94,16 miljard. Op 31 december 2016 bood
de onderneming wereldwijd werk aan 124.729 medewerkers.
Het succes van BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en verantwoord
ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale duurzaamheid in haar gehele
waardeketen verankerd. Een allesomvattende productverantwoordelijkheid en spaarzaam
omgaan met natuurlijke bronnen maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook: https://www.facebook.com/BMW.Nederland
Twitter:
https://twitter.com/BMWGroup_NL
YouTube: https://www.youtube.com/user/BMWnederland

