
 

                                           

ΝΙΚ.  Ι .  ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.  
 

Έτος Ιδρύσεως 1924 
 

Κεντρικό Κατάστημα 
Λεωφ. Αθηνών 169,10447 Αθήνα 

 Τηλ. : 210 3479700 
Fax. : 210 3477646 

Κατάστημα Θεσσαλονίκης 
Μοναστηρίου 177-179 

546 27 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. : 2310 551930-9 

Fax. : 2310 531385 
 

www.nisssan.gr 
 
 

                                                              

                                                                             
                                                              
                                                             

 
 

 

P
re

ss
20

19
 

 

 

 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

1/8/2019 
 

 
Η INFINITI φέρνει  την Έκθεση για την  Ιαπωνική 

Αυτοκίνηση στο Pebble Beach 
 

Η INFINITI και το MotorTrend Group επαναφέρουν την Έκθεση 
της Ιαπωνικής Αυτοκίνησης, στην Εβδομάδα Αυτοκινήτου του 

Pebble Beach, στο πλαίσιο του εορτασμού της 30ης επετείου 
της INFINITI. 

 
Η INFINITI και η MotorTrend Group συνεργάζονται και πάλι για 

να παρουσιάσουν το δεύτερο ετήσιο Ιαπωνικό Automotive 
Invitational (JAI) στην Εβδομάδα Αυτοκινήτου του  Pebble 

Beach των Η.Π.Α., από  τις 16 έως τις 18 Αυγούστου. Ανάμεσα 

σε μια εβδομάδα με εκδηλώσεις για ιστορικά μοντέλα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, η JAI αποτελεί μια κορυφαία στιγμή, 

αφιερωμένη στα επιτεύγματα των Ιαπώνων κατασκευαστών 
αυτοκινήτων,  στην κουλτούρα και στο μέλλον της καινοτομίας 

και του σχεδιασμού, που εμπνέεται από την Ιαπωνία.  
 

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκδήλωσης θα εκτεθούν 
Ιαπωνικά αυτοκίνητα σε μια γιορτινή και ευχάριστη 

ατμόσφαιρα, ενώ θα γίνουν και παρουσιάσεις από κορυφαία 
στελέχη του κλάδου. Η φετινή JAI θα γιορτάσει την 30η  

επέτειο της INFINITI με  θέμα "Πρόγονοι και Εικόνες : 30 
Χρόνια Ιαπωνικής Πολυτέλειας", το οποίο θα συνδέει το κοινό 

με τις παλιές εικόνες της Ιαπωνικής κληρονομιάς, στον τομέα 
της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η σειρά των πρωτότυπων INFINITI 

Inspiration θα παρουσιαστεί στο περίπτερο της INFINITI, δίπλα 

στη JAI. Αυτό το τρίο των πρωτότυπων αυτοκινήτων που 
παρουσιάζονται μαζί για πρώτη φορά,  αντιπροσωπεύουν το 

μέλλον των εκθεσιακών χώρων της INFINITI. 
 

“Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την 
INFINITI, για έκτη χρονιά, στο Pebble Beach Concours 



 

d'Elegance και είμαστε στην ευχάριστη θέση να φέρουμε πίσω 

την Έκθεση για την Ιαπωνική Αυτοκίνηση,  για να γιορτάσουμε 
την 30η  επέτειο της INFINITI με μια υπέροχη έκθεση παλιών 

εικόνων Ιαπωνικής, αυτοκινητικής πολυτέλειας”, δήλωσε ο Ed 
Loh, αρχισυντάκτης του  MotorTrend. “Είμαστε αφοσιωμένοι 

στο να παρουσιάσουμε το καλύτερο στους τομείς της 

πολυτέλειας, της κουλτούρας, του σχεδιασμού και της 
καινοτομίας στα αυτοκίνητα και σίγουρα τα φετινά οχήματα δεν 

θα απογοητεύσουν.” 
 

Στα σημαντικότερα εκθέματα περιλαμβάνονται το Prince Skyline 
Sport του 1963, το Nissan CSP 311 του 1966, το Mazda Cosmo 

Sport του 1967 και το INFINITI Q45 του 1990, 
αντιπροσωπεύοντας  μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα 

στην πολυτέλεια, τις επιδόσεις, την τεχνολογία, την 
μηχανολογία, την επινοητικότητα, καθώς και στον 

μηχανοκίνητο αθλητισμό. 
 

"Η INFINITI γιορτάζει 30 χρόνια με παγκόσμιες πρωτιές στις 
τεχνολογίες, τις επιδόσεις και τον ξεχωριστό σχεδιασμό", 

δήλωσε ο Phil O'Connor, διευθυντής Marketing 

Communications and Media, της INFINITI USA. "Είμαστε 
ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε την κληρονομιά μας για 

άλλη μια φορά στο Ιαπωνικό Automotive Invitational. Καθώς το 
κοινό έρχεται σε επαφή με την κληρονομιά μας, θα του 

προσφέρουμε τη δυνατότητα να δει το μέλλον της INFINITI 
μέσα από το τρίο των πρωτότυπων Inspiration, που 

υποδηλώνουν μια νέα εποχή τολμηρών σχεδιασμών και αμιγώς 
ηλεκτροκίνητης." 

 


