Tisztelt Szerkesztőség! Kedves Kollégák!
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet éledt föl téli álmából, hanem a magyar autósport és ennek hazai
bölcsője, a Hungaroring. A Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum 2012‐ben is folytatja a fiatalokért
indított, igen sikeres balesetmegelőzési‐programját.
Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy meghívjuk Önöket egy rendhagyó rendezvényre,

a „Száguldás a Hungaroringen innen, a Tanpályán túl” sajtótájékoztatónkra.

Időpont: 2012. március 26‐án 11.00 óra.
Helyszín: Hungaroring, főbejárat mellett található V.I.P. sátor

Miről is lesz szó?
Az Autós és Motoros Nyílt Nappal kezdetét vette a 2012‐es szezon a Hungaroringen, ahol rövidesen megnyílik
a megújított off‐road center, a motoros akadémia és a gokart pálya a nagyközönség előtt.
A Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum idei kampányának ezúttal két ismert sportolót sikerült
megnyerni, akiknek a versenypályán és azon kívül szintén fontos a biztonságos közlekedés.
Felkérésünket Kovács Niki, a legeredményesebb magyar női gyorsasági motorversenyző és Michelisz Norbert, a
túraautó‐világbajnokság, a WTCC magyar klasszisa is elfogadta, akik az eseményen írják alá a Tanpálya
vezetésével az együttműködésről szóló szerződést.
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség ebben az évben csatlakozott a rendezvényhez, és a hagyományos
évnyitó sajtótájékoztatóját szintén itt tartja meg, ahol a Szövetség szakágainak újdonságairól is hallhatnak.

Mitől lesz rendhagyó ez a sajtótájékoztató?
Az eseményre kilátogató kollégák megtapasztalhatják, hogy akik eddig beszélni szoktak a száguldásról, a
biztonságos vezetésről, az őrült gyorsulásról, azok a kormány mögé ülve is képesek kiszolgálni a média
érdeklődését, kíváncsiságát.
Exkluzív interjút szeretne a Hungaroring Sport Zrt. vagy a Tanpálya vezetőitől? Hallani szeretné, mit
terveznek az idei szezonban a meghívott versenyzők? Választ akar kapni arra az autósport szakágvezetőitől,
mit kínálnak, és mit várnak ettől az évtől?
Ha minderre kíváncsi, nem kell mást tenni, csak beülni a rendezvényen jelen lévő verseny‐ és egyéb autókba,
majd feltenni az illetékeseknek a kérdést, akik a kormány mögött helyet foglalva mindenre válaszolnak.

Rövid megnyitó beszédet mond: Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök‐vezérigazgatója és az MNASZ
elnöke, valamint Gazsi Júlia, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgató‐helyettese, a Tanpálya ügyvezető
igazgatója.

Utána indulhat a show!
Aki kérdez: a média megjelent képviselői.
Aki sofőrként válaszol: Gyulay Zsolt, Gazsi Júlia, Szalay Balázs, Michelisz Norbert, Kovács Niki, Herczig Norbert,
valamint az MNASZ szakágvezetői.

A sajtótájékoztatót követően valamennyi résztvevőt vendégül látjuk egy büféebédre.

A részvételhez regisztráció szükséges!
Éppen ezért kérjük, hogy részvételi szándékát március 23‐án 17.00 óráig jelezze
a kommunikacio@tanpalya.hu vagy a barabas.judit@tanpalya.hu email címek valamelyikére.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:
B. Molnár László
MNASZ kommunikációs menedzser
Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum kommunikációs tanácsadó
Tel.: +36‐30/543‐3179 vagy +36‐20/552‐3477
Email: bmolnarlaci@gmail.com vagy kommunikacio@tanpalya.hu

