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FRADI KAMION
—
A 2020-ban bemutatott Fradi Kamion egy igazi monstrum, 20 méter hosszú, 2,5 

méter széles és 4,5 méter magas. A beltér kialakításához 1 tonnányi faanyagot, 

200 méter acél zártszelvényt, több száz méter vezetéket és 3500 csavart hasz-

náltak fel. Meghajtásáról 520 lóerős motor gondoskodik, méltán nevezhető az 

utak királyának.
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A Freightleiner márkájú, amerikai  
típusú tehergépjármű kialakítása  
három alappilléren nyugszik:

• Fradi Múzeum, tematikus mini-kiállításnak ad otthont,

• Fradi Shop, a klub hivatalos márkaüzletében kapható  

 termékek megvásárlására nyújt lehetőséget,

• Fradi Lounge, szórakoztató programokat és  

 kikapcsolódósást nyújtó terület.
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• Aktív kikapcsolódásra vágyók asztali- és  

 lábteniszezhetnek, csocsózhatnak.

• Pihenni vágyó vendégek a babzsákok kényelméből,  

 vagy nagyobb csapatok látogatás esetén a padoknál  

 élvezhetik a programokat.

• A Fotómatánál 12 db egyedi háttér közül  

 választhatnak a látogatók, hogy életre szóló emléket  

 vihessenek haza a helyben kinyomtatott fényképekkel. 

 Élmény és kedves emlék is egyben. 
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A kamion országjáró turnéja során nagy 
tömeghez eljutva értékteremtő és feledhe-
tetlen élményt szerez az érdeklődőknek.

—
A roadshow állomásai:

Ferencvárosi Torna Club hazai mérkőzései

Fővárosi rendezvények pl. Múzeumok Éjszakája,  

sportrendezvények

Vidéki rendezvények: Nagykőrösi városi napok,  

Kanizsa Aréna Sportfesztivál

Fesztiválok pl. EFOTT, Csabai Kolbászfesztivál
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A Fradi Kamion önmagában, mozgás közben és helyszíni akti-

vitás alkalmával is lélegzetelállító megjelenést nyújt. Látványos 

és szórakoztató közösségi pont a látogatók számára.

—
Ajánljuk
• Nyilvános és zártkörű eseményekre
• Kis-, és nagyvállalati rendezvényekre
• Városi napokra és fesztiválokra
• Sport-, és motorsport rendezvényekre
• Ha különlegessé szeretné tenni az  
 alkalmat akár jeles napokra, esküvőkre is!
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AJÁNLATKÉRÉS
 Egyedi ajánlat érdekében érdeklődjön az alábbi e-mail címen! 

      

       fradikamion@fradi.hu
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