
Gumball 3000 -lifestyleralli Suomeen, Battery tapahtuman virallinen energiajuoma
Gumball 3000 – maailman rokkaavin ja näyttävin superautojen sekä -tähtien ajotapahtuma saapuu ensi vuonna Suomeen. Battery Energy
Drink on yksi tapahtuman virallisista sponsoreista.

Vuonna 2012 Gumball ajettiin USA:ssa, vuonna 2013 lähtö tapahtuu Kööpenhaminasta 18.5. ja ajo päättyy Monte Carloon 24.5.
Tapahtuma täyttää samalla 15 vuotta. Tavoitteena on olla maailman muodikkain, näyttävin ja erikoislaatuisin autoilutapahtuma.

Kööpenhaminasta lähdön jälkeen superautot ajavat Ruotsiin, Suomeen, Venäjälle, Baltian maihin, Puolaan, Itävaltaan, Italiaan
ja Ranskaan ennen Monte Carlon VIP-päätösjuhlia Monacon F1 Grand Prix’n yhteydessä. 

Jokaisessa maassa Gumball pysähtyy ja tuo omintakeisen karavaaninsa kaupunkien kaduille ja toreille yleisön ihmeteltäväksi.
Helsingin keskustassa Gumball 3000 näyttäytyy todennäköisesti 19.5. Superautojen Grid-esittelyjen lisäksi etapeilla on juhlia
ja konsertteja. Perinteisesti Gumball on houkutellut tapahtumiensa yhteyteen tuhansia faneja ja uteliaita autoharrastajia.

Suomeen on suunnitteilla ratapäivä, jolloin superautot ajavat kilpaa keskenään. Itse tapahtumassahan ei ole kyse kisasta tai
kilpa-ajosta, vaan elämyksestä. Kuskit noudattavat liikennesääntöjä ja ajo tapahtuu ratapäivää lukuun ottamatta tavallisilla teillä.

Vuoden 2013 uskomattomassa yli 100 auton valikoimassa on mukana mm. Bugatti Veyroneja, McLareneita, Ferrareita,
Lamborghineja, Rolls Royceja, Bentleyjä, Aston Martineja, Jaguareja ja Porscheja – sekä kustomoituja että vintage-autoharvinaisuuksia. Kuskit
paljastetaan myöhemmin, mutta mukana on rocktähtiä, kuninkaallisia ja elokuvatähtiä. Aikaisemmin mukana ajossa ovat olleet mm. dj David Guetta, tv-
persoona Bam Margera, hip-hop-tähti Snoop Dogg, Suomen Duudsonit ja näyttelijä Daryl Hannah

”Superautot, hauskanpito Gumball-perheen kesken, katutapahtumat ja upeat juhlat elävöittävät kaupunkikulttuuria eri kaupungeissa ja Batterylle se sopii
täydellisesti,” sanoo Kirsi Räikkönen, Sinebrychoffin markkinointijohtaja.

“Gumballin idea on haastaa perinteet ja kehittää kulttuurirajoja sekä luovuutta. Battery jakaa kanssamme saman DNA:n ja on luonnollinen
yhteistyökumppani,” sanoo Maximillion Cooper, Gumball 3000 Groupin perustaja & toimitusjohtaja.
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Battery Energy Drink on Suomen suosituin energiajuoma. Battery Energy Drink -energiajuomien teho perustuu muun muassa kofeiiniin, tauriiniin ja guaranaan. Sinebrychoffin oma
innovaatio Battery Energy Drink tuotiin Suomen markkinoille 1997, ja nyt sitä myydään yli 30 maassa ympäri maailmaa. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-
panimokonsernia. Battery Energy Drink -energiajuoma sisältää kofeiinia (yksi tölkki vastaa kupillista kahvia) ja on tarkoitettu tilapäiseen piristymiseen. Sitä ei suositella raskaana
oleville, lapsille tai kofeiiniherkille ihmisille.


