MPG Motoring Invitational bij de LA Auto Show viert Italiaanse klasse
Alfa Romeo staat als merk in de schijnwerpers en zal een nieuw model laten zien bij het evenement op
18 november
-- Open voor alle geregistreerde deelnemers aan de Press & Trade Day op 18 november van 7-9 uur 's
ochtends
-- Meer dan 35 historische en unieke voertuigen tentoongesteld, georganiseerd door Desert Concorso,
een nieuw evenement voor klassieke auto's in Palm Springs, Californië.
-- Spraakmakende bekende, invloedrijke mensen, smaakmakers, sterren, verzamelaars en
beroemdheden nemen deel
®

LOS ANGELES, 12 oktober 2015 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show )
kondigde vandaag aan dat het meer dan 35 unieke en historische Italiaanse exotische auto's zal laten
zien als onderdeel van haar Motor Press Guild (MPG) Motoring Invitational, gepresenteerd door Alfa
Romeo op 18 november op het Gilbert Lindsay Plaza in het Los Angeles Convention Center. Alfa Romeo
staat dit jaar als merk in de schijnwerpers, en om deze speciale gelegenheid te vieren zal het klassieke
Italiaanse merk haar Noord-Amerikaanse debuut houden van een special voertuig, in het bijzijn van
honderden journalisten, belangrijke mensen uit de branche, invloedrijke personen, verzamelaars en
beroemdheden.
Naast de onthulling zal Alfa Romeo meerdere zeldzame klassieke Alfa's uit de verzameling van het bedrijf
laten zien. De fabrikant zal ook Alfa's van een aantal geselecteerde verzamelaars uit Zuid-Californië laten
zien, waarmee het hulde bewijst aan de liefhebberij voor klassieke auto's in de regio.
Desert Concorso, een geweldige nieuwe autoshow met sportauto's en GT auto's uit Europa, NoordAmerika en Japan, samen met mode- en stijlevenementen, zal ook zorgen voor 20 prachtige Italiaanse
sportauto's voor de Motoring Invitational. Deze fascinerende "automobili" zullen voorop gaan in een
wegrally van Palm Springs, Californië naar het LA Convention Center, waar zij worden tentoongesteld
voor de deelnemers aan de Press & Trade show.
MOMO Italy, een toonaangevend motorsportmerk en aftermarket specialist viert 50 jaar motorsport en
aftermarket vaardigheden, en heeft ook drie van de automodellen van het bedrijf tentoongesteld. Dit zijn
de Ferrari 458 GT3 Italia, van MOMO, die meedeed aan de 2015 Pirelli World Challenge en als tweede
eindigde in de GTA-klasse met coureur Henrique Cisneros, de MOMO Editie 2016 VW Jetta GLI en de
MOMO 2015 Maserati Ghibli.
Hagerty, een wereldleider in verzekeringen en waarderingen van klassieke auto's, zal deelnemen door
informatie over voertuigen en het waardeverloop voor ieder model en merk dat wordt tentoongesteld te
geven.
"De Los Angeles Auto Show is een allesomvattende viering van auto's en de Motor Press Guild Motoring
Invitational bewijst hulde aan de inspirerende voertuigen uit het verleden die tot op de dag van vandaag
de toekomst van de auto-industrie beïnvloeden", zei Lisa Kaz, President & CEO, Los Angeles Auto Show
& Connected Car Expo. "Door hulde te bewijzen aan de Alfa Romeo en te werken met MPG, Desert
Concorso, MOMO en Hagerty hopen wij een gedenkwaardige viering van deze manier van leven met
klassieke auto's te kunnen creëren."

Een aantal van de populairste culinaire foodtrucks van Los Angeles zal bij de 2015 MPG Motoring
Invitational aanwezig zijn, met een gratis ontbijt voor alle geregistreerde deelnemers. Dit evenement is
alleen toegankelijk voor deelnemers aan de LA Auto Show en Connected Car Expo Press & Trade Days.
Registratie en aanmelding voor de pers voor de Los Angeles Auto Show Press & Trade Days en
Connected Car Expo is nu geopend, en is eenvoudig toegankelijk via: http://laautoshow.com/join/. Ga
voor meer informatie, a.u.b. naar www.laautoshow.com en www.connectedcarexpo.com.
Over de Los Angeles Auto Show en Connected Car Expo
De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote
Noord-Amerikaanse autoshow. De Press & Trade Days van 2015 van de show beginnen op 17 november
met de Connected Car Expo (CCE) in het JW Marriott bij L.A. Live, gevolgd door de introductie van
nieuwe voertuigen bij de LA Auto Show en pers- en handelsevenementen in het Los Angeles Convention
Center op 18 en 19 november. De LA Auto Show is van 20 t/m 29 november geopend voor het publiek.
De derde jaarlijkse CCE brengt professionals uit de autobranche en technologie bijeen om ontwikkelingen
te stimuleren en relaties te creëren in de connected car-industrie, te zorgen voor toegang tot belangrijke
spelers voor deelnemers en topmedia, waarbij de toekomst van de automobiliteit wordt ontwikkeld. De
CCE wordt de "Best Car Tech/connected Car Trade Show" genoemd door AUTO Connected Car News.
Op CCE doet de autobranche echt zaken, worden toonaangevende producten onthuld en strategische
aankondigingen gedaan aan media van over de hele wereld. LA Auto Show wordt ondersteund door de
Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt uitgevoerd door ANSA Productions. Voor het laatste
shownieuws en informatie volgt u LA Auto Show via Twitter op twitter.com/LAAutoShow of via Facebook
op facebook.com/LosAngelesAutoShow en schrijft u zich in voor nieuws op www.LAAutoShow.com. Ga
voor meer informatie over CCE naar http://connectedcarexpo.com/.
Over Motor Press Guild (MPG)
De in Los Angeles gevestigde Motor Press Guild (MPG) is de grootste automedia-organisatie in NoordAmerika, met meer dan 700 leden. Deze non-profit handelsorganisatie zet zich in voor de stimulering van
professionele journalistiek in de autobranche door middel van onderwijs en uitwisseling van informatie.
Leden zijn journalisten en analisten uit de gedrukte media, tv-media en online media, en PRvertegenwoordigers, consumentenorganisaties en overheidsorganisaties die bij de autobranche
betrokken zijn. De organisatie houdt regelmatig bijeenkomsten met belangrijke personen uit de
autobranche en wordt alom erkend om de prestigieuze Motor Press Guild Awards, een jaarlijkse viering
van uitmuntende autojournalistiek. Ga voor meer informatie over MPG, a.u.b. naar
www.MotorPressGuild.org, of volg op deze MPG Facebook of deze Twitter pagina's.
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