Triumph Recife atinge 9,8% do mercado
pernambucano em apenas quatro meses
A concessionária Triumph Recife, em somente quatro meses de operação, entre
março e junho deste ano, já conquistou 9,8% de participação no disputado
mercado de motocicletas acima de 600 cc em Pernambuco. No mesmo período,
em todo o País, a marca inglesa atingiu uma penetração de 8,6% em seu
segmento.
A Recife Triumph é a 13ª concessionária da Triumph no Brasil. A revenda conta
com cerca de 650 m² de área construída, 10 funcionários e oferece show-room e
oficina completa com equipamentos de última geração, importados diretamente
da Inglaterra. Técnicos e equipes de vendas e pós-vendas foram treinados pela
própria Triumph.
“Recife é um mercado estratégico para a Triumph e é a primeira cidade do
Nordeste brasileiro a ganhar uma concessionária da marca. Nossa expectativa é
comercializar em torno de 240 motos no primeiro ano de operação”, afirma
Marcelo Miranda, gerente Geral da nova revenda.
A revendedora comercializa a linha completa de motocicletas disponível no
mercado brasileiro, que hoje é composta por 16 modelos, sendo 12 montados em
Manaus (AM) e quatro importados, com preços a partir de R$ 32.490,00
(Bonneville T100). Até o final de agosto, dois novos modelos montados em
Manaus serão lançados: Tiger 800 XR (R$ 37.690,00) e Tiger 800 XC (R$ R$
40.790,00). A linha de roupas e acessórios pessoais, composta por jaquetas, botas,
calças, camisetas, luvas, canecas, relógios, óculos de sol e muitos outros itens,
também está à venda.
A revenda está instalada na Avenida Mascarenhas de Morais, 1999, no bairro de
Imbiribeira. O telefone de atendimento ao público é (81) 3338-8050.
SOBRE A TRIUMPH
A Triumph Motorcycles Brazil é a 10ª subsidiária da empresa pelo mundo e conta
com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus (AM). Além da nova Recife
Triumph, a marca conta com outras 12 concessionárias nas cidades de São Paulo

(SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba
(PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO) e Florianópolis (SC).
Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles celebrou 110 anos de fabricação de
motocicletas em 2012. A Triumph é uma empresa global, atuando diretamente
em 12 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 42 mercados,
através de distribuidores independentes. A Triumph é a maior fabricante britânica
de motos e a marca que mais cresce no segmento acima de 500 cc nos países nos
quais está presente. O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 1,1
bilhão e a produção total é de, aproximadamente, 53.000 unidades anuais. No
mundo todo, a Triumph possui cerca de 750 concessionárias e perto de 2.000
funcionários.
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