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Domeny.pl zapraszają na Auto Moto Show 2011

W dniach 10-12 czerwca miłośnicy motoryzacji wezmą udział w jednym z największych wydarzeń branżowych w
Polsce, które odbędzie się w hali Expo Silesia w Sosnowcu. W tym roku obok największych wystawców, swoją ofertę
zaprezentuje również spółka Domeny.pl.

Na stoisku jednego z czołowych dostawców usług internetowych w Polsce, osoby zainteresowane promowaniem
swojej firmy w Internecie, dowiedzą się jak to robić. Odwiedzający stoisko Domeny.pl na Auto Moto Show będą
mogli zapoznać się z oferowanymi przez firmę usługami (domeny internetowe, serwery, strony www, certyfikaty ssl).
Poza tym, z myślą o fanach pięknych aut, Domeny.pl zaprezentuje nissana 370Z, pochodzącego z limitowanej edycji
40th Anniversary Edition Black. Pojazd został przygotowany specjalnie na tę imprezę.
„W tym roku będzie nam przyświecać hasło „Rozpędź swój biznes”” - mówi Jarosław Dolega z Domeny.pl. „Internet
to ocean możliwości dla dzisiejszych przedsiębiorców i freelancerów. Potencjał ten, niestety, nie jest wykorzystywany
w takim stopniu, w jakim mógłby być. W sieci można znaleźć zaledwie co drugą polską firmę. Tymczasem z zasobów
Internetu korzysta już większość Polaków. Chcemy przekonać odwiedzających targi przedsiębiorców, że warto być w
sieci oraz ułatwić im realizację tego celu. Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich, którzy w tych dniach będą mieli
taką możliwość, do odwiedzenia nas na Auto Moto Show.”
W hali Expo Silesia w Sosnowcu zaprezentowane zostaną najnowsze modele światowych koncernów, wśród nich:
Audi, BMW, Citroen, VW, Fiat i wielu innych. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy tuningu. W bieżącym roku
organizatorzy położyli duży nacisk na ten aspekt wystawy - ponad 50 zmodyfikowanych aut oraz tradycyjna tuningowa
wojna Północ – Południe. Także miłośnicy motozabytków będą usatysfakcjonowani za sprawą retrosalonu oraz
wystawy trabantów. Na uczestników czeka również wiele innych atrakcji.
W zeszłym roku targi odwiedziło 18 000 widzów.
Informacji na temat Auto Moto Show dostępne są pod adresem: www.automotoshow.com.pl
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