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Auto-Moto Show Weekend, το καινούριο event στη Λάρισα 29 με 30 Μαΐου. 
 

 Το ανανεωμένο Auto-Moto Show θα μετακομίσει επιτέλους στο φυσικό του περιβάλλον, την 
πίστα!  
 Παρά την οικονομική κρίση για ακόμη μια χρονιά ο χώρος του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας 
θα είναι συγκεντρωμένος σε ένα πανέμορφο μέρος με πολύ πράσινο, την πίστα Go Kart στο εμπορικό 
κέντρο Thessalia (συγκρότημα Carrefour), με πολύ κέφι, show σε κανονική πίστα, μουσική, καυτές 
χορεύτριες και εκθέματα σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 2 στρεμμάτων!  
Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ανταλλακτικά, βελτιώσεις αυτοκινήτων, κυρίως, αλλά και 
μοτοσικλετών, και πολλά άλλα από τον χώρο των δύο και των τεσσάρων τροχών. Επίσης, ξεχωριστή 
ατμόσφαιρα θα δημιουργήσουν τα clubs και οι 
λέσχες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 
 
 Η πίστα του Auto-Moto Show 
Weekend αναμένεται και φέτος να είναι πολύ 
εντυπωσιακή με θέαμα υψηλού επιπέδου. 
Συμμετέχουν: 
 
 SXS – οι Stunt X-treme Show – η 
κορυφαία ομάδα Stunt Show στην Ελλάδα θα 
εντυπωσιάσει τους θεατές με αυτοκίνητο στις 
2 ρόδες, μηχανές και γουρούνες σε απίθανα 
stunts. 
 
 Driftclub.gr, οι δύο κορυφαίοι οδηγοί του driftclub.gr Γιώργος Σαράφης με το καινούριο του 
project Toyota Corolla AE86 300ps και ο Στάθης Παπαργυρόπουλος επίσης με Toyota Corolla AE86 
420ps θα ξεσηκώσουν τον κόσμο με το απίστευτο twin drift και τα stunts. 
 
 Lotus 7 Kit Car, για πρώτη φορά στην Ελλάδα με specs που κόβουν την ανάσα, 0-100 κοντά στα 
3 δευτερόλεπτα, κινητήρας kawaski Ninja 900cc, σειριακό κιβώτιο 
 
 Super Motard twin drift!, οι πασίγνωστοι οδηγοί Μεσσής και Διατσίδης για πρώτη φορά στο 
Auto-Moto Show θα δείξουν τις ικανότητες τους στις 2 ρόδες! 
 
 Το τοπικό club drift της Λάρισας θα προσφέρει πολύ θέαμα στο αγαπημένο κοινό του! 
 
 Demo περάσματα από αγωνιστικές ομάδες kart με τους κορυφαίους οδηγούς τους. 
 

mailto:info@automotoshow.gr�
http://www.automotoshow.gr/�


 

 
Ι.Τσούμαρης & Σία Ο.Ε. 

            Διοργάνωση Εκθέσεων & Συνεδρίων 

               Υπηρεσίες Διαδικτύου & Multimedia 

                              Διαφημιστικά Δώρα 

                                     Μεταφράσεις 

                                   

 
Έδρα Σίφνου 140 Τ.Κ. 41335, Τηλ./Fax: 2410 670303, email: info@automotoshow.gr, URL : www.automotoshow.gr 

 Για ακόμα μια χρονιά σε συνεργασία με την επίσημη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Daihatsu θα 
δοθεί η δυνατότητα σε εκατοντάδες επισκέπτες να οδηγήσουν το ανανεωμένο Terios και το 
ολοκαίνουριο Pickup της ινδικής Mahidra που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!!  
 
 Με μουσική και χορευτικά θα ψυχαγωγούνται οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
έκθεσης δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τα εκθέματα. 
 
 Το πρόγραμμα λειτουργίας της έκθεσης θα είναι 10:00 με 21:00 για τις 29 και 30 Μαΐου και τα 
show θα παρουσιάζονται στην πίστα κάθε 70 λεπτά! 
 
 Η γενική είσοδος στον χώρο των Show και των εκθεμάτων θα είναι 10€ και δωρεάν για άτομα με 
κινητικές αναπηρίες και παιδιά κάτω των 12 ετών. 
 
Διοργάνωση Optimum Services 
 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας Optimum 
Services στο 6979456751. 
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