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INFORMACJA 

o 10. JUBILEUSZOWYM ZLOCIE MASTER TRUCK

Szanowni Państwo,

Niniejszym mamy przyjemność zaprezentować Państwu 10. jubileuszowy zlot MASTER TRUCK, który

odbędzie się w dniach 18-19-20 lipca 2014 na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi koło Opola.

Telewizyjne  Studio  BRAWO  –  producent  jedynego  polskojęzycznego  związanego  tematycznie

z motoryzacją ciężką we wszystkich jej aspektach, telewizyjnego programu pod tytułem „Na Osi”,

emitowanego  w  całkowicie  motoryzacyjnej  telewizji  MOTOWIZJA  –  po  raz  dziesiąty  podjęło  się

organizacji  Międzynarodowego  Zlotu  Ciężarowych  Pojazdów  Tuningowanych  „MASTER  TRUCK”.

„MASTER TRUCK” to spotkanie osób związanych z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną, kierowców

i ich rodzin, a przede wszystkim właścicieli firm transportowych. Niektóre z tych firm posiadają w

swoich flotach unikalne, tuningowane  egzemplarze ciężarówek, które prezentują na zlocie. Takich

perełek zlot Master Truck gromadzi przeszło 200. Każdy z nich jest wyjątkowy, zdobiony motywami

filmowymi,  bajkowymi,  inspirowanymi  zespołami  muzycznymi  lub  znanymi  postaciami.  Idea

spotkania  właścicieli  firm  transportowych  ewoluująca  w  imprezę  wystawienniczo  –  rekreacyjną

zdobyła tak dużą aprobatę ludzi z branży, że od lat, na stałe, rezerwuje w ich kalendarzach lipcowy

weekend. W ubiegłym roku zlot odwiedziło ponad 100.000 osób. Organizowany od 2005 roku zlot,

jest  świetną  okazją  do  nawiązywania  kontaktów  handlowych  dla  firm  działających  w  branży

transportowej,  logistycznej  i  spedycyjnej,  a  także  dla  producentów  pojazdów,  naczep,  części

zamiennych,  elementów  wyposażenia  ciężarówek,  akcesoriów  oraz  wielu  innych  produktów.  W

ubiegłorocznych targach swoją ofertę prezentowało ponad 100 firm. 

ATRAKCJE ZLOTU

– najpiękniejsze tuningowane samochody ciężarowe, przybyłe na zlot z całej Europy (Niemcy,

Czechy, Słowacja, Szwecja, Finlandia) oraz z najdalszych zakątków Polski



– samochodowe  loże  tematyczne:  pojazdy  amerykańskie  –  ciężarowe  i  osobowe,  oldtimery,

pojazdy specjalne – pomoce drogowe i straże pożarne, maszyny rolnicze, pojazdy militarne,

motocykle itp.

– targi  branżowe  –  z  uwagi  na  obecność  profesjonalnych  odbiorców  –  bezpośrednio

zainteresowanych ofertą – bardzo atrakcyjne miejsce prezentacji oferty komercyjnej

– pokazy  –  w  ubiegłym  roku  były  to  m.  in.:  stunt  motocykowy,  szybkie  modele  RC,

pokazy lotnicze, trial motocyklowy, symulatory jazdy, pokazy jazdy off-roadowej

– koncerty muzyczne, piątkowa gala country, zabawa do świtu w rytmie disco

– wystawy:  modele  –  zdalnie  sterowane  jeżdżące  repliki  prawdziwych  tuningowanych

ciężarówek; wystawa modeli statycznych

– obecność na zlocie instytucji takich jak policja, inspekcja, PIP – doświadczenie merytoryczne

dla  uczestników  plus  edukacja  w  formie  zabawy  –  konkursy  wiedzy,  miasteczko  ruchu

drogowego

– konkursy sprawnościowe z pojazdami ciężarowymi w roli głównej

– wesołe  miasteczko  Extreme  Zone,  Gwiezdne  Wojny  –  aktorzy  przebrani  w  oryginalne

kostiumy z fimu Star Wars, loty balonowe, loty szybowcowe, tor gokartowy

– wybory najpiękniejszych ciężarówek zlotu – oceny sędziowskie i publiczności

Przez ostatnie lata dołożyliśmy wszelkich starań, aby MASTER TRUCK stał się synonimem najlepszej

tego typu imprezy w Europie. Podróżując po kraju jak i za granicą z dumą zauważamy, że w dniu

dzisiejszym nikomu nie trzeba już tłumaczyć co to jest MASTER TRUCK, a miasto Opole kojarzy się

właśnie z TĄ międzynarodową imprezą bardziej niż Festiwal Polskiej Piosenki. Cieszy nas także coraz

częstszy  akces  zagranicznych  uczestników,  którzy  sami  deklarują  udział  w  zlocie,  oraz  fakt,  że

impreza  jest  wybierana  jako  miejsce  premierowych  pokazów  zarówno  nowo  wytuningownaych

ciężarówek, jak i nowych modeli pojazdów ciężarowych. MASTER TRUCK jest miejscem launchów

produktów oraz finałów europejskich konkursów dla kierowców. Serdecznie zapraszamy na nasze

strony  internetowe,  gdzie  dowiedzą  się  Państwo  więcej  oraz  obejrzą  Państwo  zdjęcia  i  filmy  z

poprzednich edycji zlotu MASTER TRUCK.






