PRESS RELEASE

Fiat Professional participa no Slow Fish em Génova

Um Talento equipado para transporte de pescado estará em exposição no evento
internacional dirigido aos recursos do mar. É o melhor exemplo da ampla gama da
Fiat Professional, a primeira e única marca completamente dedicada aos clientes do
transporte ligeiro.

Porto Salvo, 5 de Maio de 2017

Entre 18 e 21 de Maio, realiza-se em Génova a oitava edição do Slow Fish, evento de cadência bianual
organizado pela Região da Liguria e pela Slow Food Italia, dedicado ao mundo do peixe, ao ambiente e
à ligação indissociável que subsiste entre os trabalhadores envolvidos no sector marítimo e os
ecossistemas marinhos.

Alojada no histórico e sugestivo cenário do Porto Antigo, a poucos passos do centro histórico, a
exposição contará com a participação da Fiat Professional, presente numa área específica, onde será
possível apreciar o Talento equipado com câmara frigorífica preparada pela empresa Plastoblock.

O modelo Talento é o novo veículo para transporte de mercadorias e pessoas que oferece uma vasta
gama de versões em termos de volume útil e comprimento da caixa de carga, para satisfazer de modo
completo todas as exigências de transporte profissional. Para além disso, graças às suas generosas
capacidades de carga, é o companheiro ideal do profissional nos seus percursos urbanos e extraurbanos, distinguindo-se pela grande versatilidade de utilização.

Prossegue, assim, a colaboração entre a Slow Food e a Fiat Professional, a primeira marca "born to be
professional", inteiramente dedicada aos clientes do transporte ligeiro e que pode vangloriar-se de mais
de 100 anos de história e de uma excepcional bagagem em termos de experiência no mundo dos
veículos comerciais. Sem esquecer que a sua gama, completamente renovada, permite satisfazer toda a
cadeia agro-alimentar, incluindo a do pescado: desde o transporte da matéria-prima dos barcos de
pesca até aos pontos de triagem e entrega aos revendedores a retalho. Tudo sempre respeitando as
normas higiénicas e sanitárias impostas pela legislação.
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