Triumph Tiger 800 é eleita a moto com
maior valor de revenda na sua categoria
A Triumph Tiger 800 foi eleita a motocicleta com o maior valor de revenda em
sua categoria (Big Trail até 800 cc) na segunda edição do “Prêmio Maior Valor
de Revenda – Motos”, criado pela agência Autoinforme em parceria com a
Textofinal de Comunicação. A pesquisa, feita juntamente com a Molicar,
considerou 138 motos zero km mais vendidas, de 17 marcas, em 17 categorias,
com base nas cotações de preços praticados no mercado entre março de 2016
e março de 2017.
Neste período de um ano, o modelo da Triumph apresentou uma depreciação
de somente 11,5%, o que indica que a compra do modelo é um bom negócio
para o consumidor deste segmento. “São vários fatores que explicam este
bom desempenho, como, por exemplo, o posicionamento correto dos preços
de peças da Tiger Explorer e também a agilidade da rede para fornecer estes
itens aos clientes”, explica Cláudio Peruche, gerente de Pós-Vendas da
Triumph.
A linha Tiger 800 é uma motocicleta do segmento “adventure”, bastante
dinâmica, projetada para proporcionar ao piloto tudo o que ele precisa,
independente do seu estilo de pilotagem. Na estrada ou fora dela, o estilo da
Tiger, sua posição de condução, dirigibilidade e motor potente oferecem ao
piloto tudo o que é necessário para aproveitar cada momento. A Tiger 800
traz como principais diferenciais seu visual moderno, uma tecnologia mais
focada no piloto com vários itens de conforto e segurança de série, menor
consumo de combustível e melhor desempenho off-road.
Lançada no Brasil em 2012, a Triumph vem conquistando diversas premiações
do setor desde então. A marca já soma, com esta nova conquista, 30 prêmios
obtidos em menos de cinco anos de atuação. É o quinto prêmio obtido pela
linha Tiger 800 no período.
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. A marca conta com

16 concessionárias nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão
Preto (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba
(PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC),
João Pessoa (PB), Londrina (PR) e Recife (PE). Fundada em 1902, a Triumph
Motorcycles é uma empresa global, atuando diretamente em 12 países, por
meio de suas filiais, e indiretamente em mais 57 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$ 1,6 bilhão e suas vendas no varejo superam as 56.000 unidades anuais. No
mundo todo, a Triumph possui cerca de 750 concessionárias e perto de 2.000
funcionários.
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