Targi motocyklowe Warsaw Motorcycle Show 2019 to jedyne takie wydarzenie dla wszystkich
posiadaczy i miłośników motocykli. Na odwiedzających czekać będą premiery najlepszych światowych
marek, ekspozycja powyżej 1 000 motocykli oraz oferta wystawców z całego świata – od pojazdów,
przez sprzęt, wyposażenie, odzież i akcesoria po specjalistyczne usługi serwisu czy tuningu. Targi
odbędą się 1-3 marca w Ptak Warsaw Expo.
Warsaw Motorcycle Show to świetne miejsce dla wszystkich przedstawicieli branży motocyklowej. To
przegląd rynku i doskonała okazja do spotkania w jednym miejscu tak wielu potencjalnych klientów.
Poprzednia edycja wydarzenia przez trzy dni przyciągnęła niemal 60 tysięcy odwiedzających. Na targi
przyjechali miłośnicy jednośladów z całej Polski, a także zagranicy. W wydarzeniu udział wzięło 170
wystawców reprezentujących kilkaset marek.
WARSAW MOTORCYCLE SHOW 2019 - W PROGRAMIE
FAN Zone – spotkania z gwiazdami sportów motocyklowych
pokazy mistrzów
wyścigi na specjalnie zaaranżowanych torach
spotkania klubów motocyklowych
Strefa Kobiet Motorsportu
Strefa dla Dzieci
prelekcje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy
szkolenia z jazdy na 125-tce
pokazy stuntu
tor moto cross
tory do jazdy testowej
strefa tatuażu
strefa teamów zawodniczych ( zawodnicy, motocykle rajdowe )
strefa żużlu ( zawodnicy, sprzęt )
strefa cross
strefa enduro
strefa PIT BIKE dla najmłodszych oraz starszych
Opisy wybranych stref:
Strefa Custom

Będąc na targach nie można pominąć strefy custom. Polish Custom Show to wydarzenie na 7 000
m.kw powierzchni, największe firmy z branży, najświeższe nowości, profesjonaliści, pasjonaci,
wariaci. Na stoiskach wystawców Polish Custom Show będzie można z bliska poznać najlepsze
warsztaty motocyklowe, a także zapoznać się i zaopatrzyć w najnowsze akcesoria, ciuchy oraz części.
Strefa Moto Cross
Imponujące skoki i akrobacje, a wszystko to balansując na krawędzi bezpieczeństwa. Podczas targów
będziecie mieli okazję zobaczyć niesamowite pokazy profesjonalnych zawodników moto crossowych.
Zmierzą się oni z trudnymi przeszkodami, a między pokazami opowiedzą o trudach tego sportu. Jeśli
chcecie zacząć przygodę z moto crossem – będzie to idealne miejsce.
Strefa Retro
Większości z nich nie zobaczycie już na drogach, a jedynie na czarno-białych filmach. O tych
machinach opowiadał Wam zapewne dziadek, a teraz będziecie mogli przekonać się na własne oczy
jak wyglądają. To wyjątkowa okazja do zapoznania się z historią polskiego motocyklizmu i maszynami
wyprodukowanymi nawet ponad sto lat temu.
Strefa Warsztatów
Każdy motocyklista wie, jak ważna jest odpowiednia konserwacja i dbanie o swoją maszynę. Jak robić
to dobrze i uniknąć niepotrzebnych napraw pokażą Wam najlepsi mechanicy, którzy na specjalnie
przygotowanych stanowiskach poprowadzą pokazy z właściwej obsługi motocykla.
Strefa Gwiazd
Oglądając transmisje sportowe czy ulubione filmy nie mamy nawet pojęcia, że osoby które widzimy
na ekranie są zapalonymi motocyklistami. Czym jeżdżą? Skąd wzięła się ich pasja? Jaka była
najdłuższa trasa? O tym wszystkim opowiedzą podczas Warsaw Motorcycle Show.
Strefa Tatuażu
Wartą uwagi strefą, którą zwiedzicie odwiedzając WMS 2019, jest strefa tatuażu prezentująca
światowej klasy tatuatorów. To tutaj dzięki ich talentowi i pasji poznacie świat tatuażu na najwyższym
artystycznym poziomie. Artyści przez trzy dni trwania konwencji zaprezentują swoje prace. Każdy
będzie mógł zaczerpnąć inspiracji, zrobić swój pierwszy lub kolejny tatuaż.
W strefie teamów zawodniczych na wszystkich fanów wyścigów motocyklowych czeka wyjątkowa
atrakcja. W hali wystawowej zaparkuje bowiem ciężarówka największego polskiego teamu
wyścigowego! Na jej pokładzie zawodnicy i maszyny. Będzie można zobaczyć motocykl mistrzostw
świata FIM EWC, oraz motocyklistów, którzy już 20 kwietnia zmierzą się z kolejnym wyzwaniem
podczas 24-godzinnego wyścigu we francuskim Le Mans. Podczas targowego weekendu nie zabraknie
możliwości spotkania z całą ekipą, będą wyścigowe opowieści, wspólne zdjęcia i autografy. Odbędzie
się również oficjalna prezentacja zespołu na 2019 rok. Wójcik Racing Team zapowiada wiele
ciekawych atrakcji, ale te niech zostaną jeszcze tajemnicą.
Spotkanie z zawodnikami na scenie głównej - sobota 2 marca o godz. 15.00

WARSAW MOTORCYCLE SHOW 2019 - PREMIERY
Nieodłączną częścią targów Warsaw Motorcycle Show są premiery motocyklowe. W tej edycji
powiększamy ich ilość dwukrotnie!!!
Premiery zaprezentują m.in.:
Yamaha
BMW
Suzuki
Harley-Davidson Warszawa
Junak
Benelli
KTM
Kymco
MV Agusta
Romet
Indian Motorcycle
Triumph Motorcycles
BILETY:
bilet normalny jednodniowy: 40 zł
bilet normalny dwudniowy: 60 zł
bilet ulgowy jednodniowy: 20 zł (po okazaniu legitymacji szkolnej)
dzieci do 7 roku życia za darmo

