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Premiera Mercedesa Klasy A na targach Fleet Market 2015
Klasa A – symbol rewolucji w gamie kompaktowych Mercedesów, będzie miała swoją
premierę podczas targów Fleet Market 2015 już 24 listopada br. w EXPO XXI w Warszawie.
Najszybszy smartfon w Klasie
Nowa Klasa A łączy świat rzeczywisty i cyfrowy - dzięki integracji smartfona z pokładowymi
multimediami nie musisz nawet odrywać rąk od kierownicy, żeby odebrać SMS-a, e-mail czy zerknąć do
kalendarza. Muzyka bez ograniczeń? Proszę bardzo, dzięki aplikacjom internetowym. Masz ochotę na
pizzę? Wystarczy, że powiesz „Chcę zjeść pizzę”. Nawigacja sama znajdzie adres najbliższej pizzerii, a
przy okazji sprawdzi oceny lokalu. Czy to jeszcze samochód? Owszem, to kompakt Mercedesa dynamiczny i zwinny niczym auto sportowe, bezpieczny i wygodny jak limuzyna. Ten samochód łączy w
sobie przyjemność prowadzenia z nowoczesnym stylem życia. Dla wszystkich tych, na których
prowadzenie jest czymś więcej niż obowiązkiem – jest przygodą.

VII Ogólnopolskie Targi Motoryzacyjne i Biznesowe Fleet Market - odbędą się 24 listopada 2015r. (wtorek) w
Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie skupia corocznie
przedstawicieli blisko 5 000 firm z całej Polski, reprezentujących zarówno sektor MŚP, jak i duże międzynarodowe
korporacje. Podczas Fleet Market importerzy motoryzacyjni zaprezentują łącznie około 100 najnowszych modeli
samochodów osobowych i dostawczych przeznaczonych dla biznesu. Szczegóły dotyczące targów znajdują się na
www.fleetmarket.pl. Fleet Market to także aktualne oferty leasingowe i kredytowe, praktyczne rozwiązania
prawne i podatkowe z zakresu podatku VAT, dochodowego, prawa pracy i rozliczeń samochodów firmowych. Nie
zabraknie również ofert firm ubezpieczeniowych, sieci serwisowych i oponiarskich, firm z branży IT, nowoczesnych
technologii czy paliwowych. Podczas Fleet Market odbędzie się także panel konferencyjny, którego tematem
wiodącym będzie: „Auto firmowe. Finansowanie samochodów w firmach z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw”.
Targi Fleet Market to wydarzenie skierowane wyłącznie dla przedstawicieli firm, które są obecnymi lub
potencjalnymi nabywcami samochodów do firm. Na targi zapraszane są osoby szukające zarówno jednego
samochodu do prowadzenia działalności biznesowej, jak ci, którzy poszukują pojazdów do flot liczących od
kilkudziesięciu do kilkuset aut.
Organizatorem targów Fleet Market jest firma Fleet Meetings Sp. z o.o. – wydawca magazynu „Fleet”.
Szczegóły dotyczące targów znajdują się na stronie: www.fleetmarket.pl
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