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Кметът Николов ще открие тех шоу за електромобили пред
„Парк Арена ОЗК"
четвъртък, 16 май 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

Кметът Димитър Николов ще открие първото издание на тех шоу за електромобили EVIZIA в 16.30 часа
пред "Парк Арена ОЗК" днес.
Експото ще се проведе 17 до 19 май. Най-новото електромобилно шоу, организирано от eCars, стартира
дебютно на "Парк Арена ОЗК" със съдействието на Община Бургас и основен партньор Медийна група
"Ивент мениджмънт".
EVIZIA е динамично тех шоу за електромобили и за първото издание в Бургас са поканени много местни
компании, които да научат повече за електрическата мобилност и да тестват подходящи за своя бизнес
електромобили. То е отворено за всички, с много електрички от различни марки на разположение за
тест драйв, както и всякакви електровозила, които ще бъдат представени около арената, зарядни
станции, соларни системи и още.
"Парк Арена ОЗК" е изключително подходящо съоръжение за такъв вид изложения, с красиво оформен
паркинг и чудесна за външни изложения площ, както и зелени игрища, кафене и всичкото това в
добавка към основното - супер плувен басейн с най-модерни системи и впечатляваща сградна
архитектура. Пред комплекса също има стационарна безплатна зарядна станция за електромобили.
Като един от първите екипи в България, заработил около електричките, eCars участват активно в
развитието на електромобилността. Според тях този сектор се развива със супер динамичните темпове
през последните 2-3 години.
Само в рамките на този кратък период стана факт удвояването на капацитета на батериите на някои от
първите електромобили на пазара, при това без увеличаване на обема. Вече се предлагат и електрички
с адекватен пробег (350-500 км.) и доста високо ниво на оборудване, като през тази година на пазара
идват няколко премиум модела.
Зарядната инфраструктура също се развива с много бързи темпове и през тази и следващата година в
България ще наваксаме изоставането с монтирането на хиляди зареждачки от различни производители,
вносители и оператори по цялата страна
EVIZIA е супер място за всяка компания, ангажирана с електрическата мобилност, да предостави на
много хора и компании да тестват директно електромобили и свързани технологии. Остават само
броени дни за записване, възползвайте се!
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За повече информация enter@evizia.eu или +359 899 838 931.
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