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BMW Group Ungaria susţine a şasea ediţie Balatonfüred
Concours d’Elegance
În primul week-end al lunii mai va avea loc a şasea ediţie
Balatonfüred Concours d'Elegance.
Bucureşti/Budapesta. În perioada 3-5 mai, strălucirea automobilelor de epocă va fi
din nou principala atracţie de pe malul nordic al Lacului Balaton: mai mult de 50 de
automobile de epocă vor fi prezentate pe Promenada Tagore din Balatonfüred.
Evenimentul desfăşurat sub egida FIVA, care anul trecut a atras aproximativ 20.000
de vizitatori, a primit în acest an sprijinul special al BMW Group Ungaria.
Automobilele expuse vor include excelenţa industriei auto din spatele Cortinei de
Fier, a maşinilor anilor '30 deţinute de gangsterii din SUA şi multe alte specialităţi,
inclusiv Art Deco. Decanii de vârstă vor fi Aster din 1904, Lorraine-Dietrich din 1907
şi FN din 1914.
Programul celor trei zile începe conform tradiţiei vineri după-amiază (3 mai), cu o
paradă a automobilelor la Győr. De la ora 16.00, automobilele din concurs vor putea fi
văzute defilând pe Promenada Tagore, după care concursul de frumuseţe va începe
sâmbătă dimineaţa. Concurenţii din cele 14 categorii ale competiţiei vor putea fi
admiraţi la ceas de seară, pe dig. Premiile celei de-a şasea ediţii a Balatonfüred
Concours d'Elegance vor fi decernate duminică, în jurul prânzului, după care va urma
festivitatea de închidere - un tur de onoare al premianţilor pe şoselele din
Balatonfüred.
În plus, pe lângă minunile clasice, vizitatorii Balatonfüred Concours d'Elegance vor
putea admira şi cele mai noi modele ale BMW Group, expuse pe Promenada Tagore:
în faţa publicului vor fi prezentate noul BMW Seria 7 într-o versiune complet revizuită,
noul model SAV de lux al constructorului bavarez, BMW X7, precum şi BMW Seria 8
Cabrio, o reprezentare spectaculoasă a liniei de lux a BMW Group. Pe malul Lacului
Balaton vor putea fi văzute şi cele mai noi modele MINI, precum şi cel mai recent
portofoliu de la BMW Motorrad.
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Pentru mai multe informaţii despre cea de-a şasea ediţie a evenimentului
Balatonfüred Concours d'Elegance, accesaţi balatonfuredconcours.eu.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 30 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2018, profitul brut a fost de 9,815
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 97,480 miliarde de euro. La 31 decembrie
2018, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 134.682 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
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