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Més de 31.000 persones visiten el Bike Show
BCN en la seva primera edició
La primera edició del Bike Show BCN, la fira activa de la bicicleta, que ha tingut lloc al Palau Sant Jordi els dies 7, 8 i
9 d?abril s?ha tancat amb èxit tant pel que fa al nombrós públic assistent com a la satisfacció d?aquest públic i de les
empreses expositores. L?organització de l?esdeveniment acaba de tancar el recompte de tot allò que ha succeït
durant els tres dies del certamen. Aquestes són les xifres del Bike Show BCN 2006:
31.500 visites ? Durant els tres dies de la fira s?han acostat al Palau Sant Jordi més de 30.000 persones, que
han gaudit d?una o altra manera del Bike Show BCN 2006. El dia de màxima afluència de públic va ser
dissabte.
2.000 competidors ? Les competicions d?aquest primer Bike Show BCN han congregat unes dues mil persones
en les diverses modalitats representades, des de la bicicleta de muntanya fins al freestyle passant per la
duatló, el four cross o el trial.
7.000 participants ? Les activitats participatives no oficials han comptat amb set mil persones que no han
volgut deixar passar l?oportunitat de provar alguna bicicleta, intentar sortir-se?n en els circuits d?habilitat o
emular els millors en les instal·lacions especialment dissenyades per a la fira.
300 treballadors ? La complexa organització de l?esdeveniment ha requerit la participació de fins a trescentes persones en les diverses tasques: producció de fira, monitoratge d?activitats, inscripcions, muntatge i
desmuntatge, seguretat, servei mèdic, premsa, mobilitat, guarda-bicis, informació, manteniment, construcció
de circuits?
81 expositors ? El sector de la bicicleta i altres sectors relacionats ha confiat clarament en el Bike Show BCN

com a saló professional. La vuitantena d?empreses expositores representaven un total de 215 marques de fins
a 15 països diferents.
100 camions ? El circuit de four cross construït al passeig Minici Natal ha estat un dels grans atractius del
Bike Show BCN 2006. Per crear-lo han fet falta fins a un centenar de camions carregats de terra.
105 periodistes ? L?èxit del Bike Show BCN 2006 també es pot valorar en termes mediàtics, ja que s?hi han
acabat acreditant més d?un centenar de periodistes d?uns setanta mitjans de comunicació diferents
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