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Automobilka Volvo Cars představuje nové malé
SUV při příležitosti otevření skandinávského
designového studia v Miláně
Společnost Volvo Cars se rozhodla s uvedením svého nového kompaktního
prémiového SUV změnit tradiční způsob, jakým jsou prezentovány nové modely.
Namísto odhalení nového vozu na velkém autosalonu si automobilka zvolila pro
tento slavnostní akt italský Milán, jenž celosvětově proslul coby hlavní město
módy. Tím však společnost Volvo Cars nekončí. Volvo XC40 nebude
představeno prostřednictvím tradiční tiskové konference, ale v rámci
slavnostního otevření exkluzivního skandinávského designového studia
vybudovaného přímo v srdci Milána.
Obchod 80 hours Milan c/o Volvo Cars se sídlem v ulici Via Amerigo Vespucci 12 bude pod záštitou
společnosti Volvo Cars vystavovat produkty 40 nejzajímavějších značek demonstrujících moderní
skandinávský design, mezi které patří Teenage Engineering, POC, Front, Monica Förster, John Sterner a
mnoho dalších. Každá značka bude ve studiu zastoupena jedním pečlivě vybraným produktem a
návštěvníci zde najdou vše od módy přes design interiéru, příslušenství až po technologie a mnohem více.
Mimo předmětů z dílen ostatních 39 značek zde automobilka Volvo Cars vystaví svůj nový model XC40,
který bude vůbec poprvé odhalen pro celosvětovou veřejnost. Všechny produkty bude v obchodě možné
zakoupit, a to včetně vozu!
Jakožto nejvýraznější model v portfoliu švédské automobilky vnese Volvo XC40 do svého segmentu
osobitost a hravost. Uvedení modelu XC40 odráží touhu společnosti Volvo Cars bořit zažité konvence
automobilového průmyslu.
Studio 80 Hours Milan c/o Volvo Cars se pro pozvané hosty poprvé otevře 21. září, přičemž bude po dobu
tří následujících dní Milánského týdne módy otevřeno pro veřejnost.
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80 Hours Milan c/o Volvo Cars
Via Amerigo Vespucci 12
Otevírací hodiny od 22. do 24. září: 10–20 h

#80HoursMilan
Pinterest: https://www.pinterest.se/eightyhoursmilan/
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