ALEMANHA
De

\iSSO

cor esuond

emarha' ábin lander

A feira f.re.e, realizada entre os dias 23 e 27 de fevereiro
em Munique na Alemanha, foi aberta ao público em geral.
Mais de 95.000 pessoas visitaram a feira, que está em
sua terceira edição. Cerca de 1.400 expositores, de mais
de 50 países, participaram.
F.re.e, traduzido do inglês, significa liberdade, o que
combinaria com os setores da feira, mas esta é uma
abreviação alemã e significa: feira de viagens e atividades ao ar livre.
A feira é dividida em seis setores com o seguintes
temas: Viagens, Saúde & Wellness, Caravaning, Esportes
Aquáticos, Esportes & Outdoor e o setor das Bicicletas.
Todos os setores têm um palco para apresentações de
pequenos shows e palestras, além de entrevistas com
personalidades
do setor. A feira tem como objetivo
oferecer ao público em geral a oportunidade de buscar
informações, opções e ideias para suas viagens, férias e
atividades ao ar livre, como modalidades esportivas.
Também é uma oportunidade de contato para negócios
no setor turístico.
A cada ano um país é escolhido como parceiro da feira.
Neste ano foi a Hungria, que apresentou grande diversidade de atividades em todos os setores da feira.
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enorme saguão do setor de bicicletas teve, no centro, uma grande pista
para testes de bicicletas e e-bikes; as
crianças
não foram esquecidas
e
também tiveram um pequeno parcour.
As pistas estiveram cheias todos os
dias, sucesso total!
Ao redor da pista de testes, estavam
os estandes de marcas conhecidas
internacionalmente,
como
a Irek,
Simplon e a KTM, além de outros
fabricantes de peças e equipamentos
em geral como: vestuários, mochilas,
caramanholas, campainhas, ciclocomputadores, etc.
Palestras
Ao lado da pista de testes montaram
um palco
para apresentação
de
palestras e entrevistas. Esse ano fui
convidado
pela organização
para
apresentar palestras diárias sobre a
minha travessia dos passos mais altos
do planeta, o Himalaia, de mountain
bike. Palestra que por sinal foi um
sucesso e com grande presença de
público. Além de minha viagem foi
apresentada outra palestra do cicloturista alemão Maximilian Semsch, que
pedalou de Munique a Singapura.
Também foram abordados
temas
como regras e dicas para se pedalar no
dia a dia, informações sobre postura ao
pedalar evitando dores, as novidades
do mercado das bicicletas, as e-bikes,
o GPS no ciclismo e a alimentação
saudável e correta.

Agências

de turismo

Algumas agências de turismo a pedal marcaram
presença, oferecendo pacotes de viagens ao exterior e
ao clássico Transalpes.
Participei como expositor no estande da agência
suíça Bike Adventure Tours (BAT) , para a qual trabalho
como guia em algumas viagens e expedições de
bicicleta pelo Himalaia, Jordânia e Filipinas. A BAT tem
mais de quarenta roteiros de bicicleta em todos os
continentes.

E-bikes
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grande tema no setor das bicicletas este ano foram as e-bikes (bicicletas
elétricas). Alguns expositores como a Biketec, Winora, E-motion, Flyer, Maxx
Bikes, entre outras, apresentaram os seus modelos para utilização no dia a
dia, e alguns modelos mountain bike.
Uma atração foi a e-bike da fabricante E-motion Technologies, com o
modelo Grace, que tem três configurações: a Pedelec, que chega a 25 km/h
e faz 80 km com 250 watts; a S-Pedelec que chega a 45 km/h e faz 60 km
com 500 watts; e a E-Motorbike que chega também a 45 km/h e faz 50 km
com 1300 watts.

o tema e-bike é polêmico
entre ciclistas que encontrei na
feira, e mesmo em discussões
com colegas de profissão. A
pergunta que fica no ar é: até
onde uma e-bike é considerada uma bicicleta?
As bicicletas reclinadas das
marcas Hase, KMX, Pedalium,
Sun Bikes e a HP Velotechnik
não foram só destaque nos
estandes, mas também
na
pista de testes. São modelos
que vão dos mais simples aos
mais complexos
componentes, com tecnologia de ponta,
suspensão integral e freios a
disco
hidráulicos.
Tive
a
oportunidade de dar algumas
voltas com as reclinadas e
fiquei impressionado
com o
conforto e a velocidade.

A pergunta que
fica no ar é: até
onde uma e-bike é
considerada uma
bicicleta?

GPS
Percebi
um
grande
interesse do público em
assuntos ligados ao GPS.
As duas palestras sobre o
tema,
apresentadas
diariamente,
foram das
mais
visitadas
pelo
público.
Marcas como Garmin,
Falk e VDO apresentaram
seus
modelos
com
programas para planejamento
de
roteiros
e
mapas
eletrônicos.
Destaques
para
aparelhos
da Garmin,
como o GPSmap 62 e o
Edge 705 com touchscreen. A VDO também entra
na briga por clientes com
o novo modelo GP 7. O
tema
GPS
promete
muitas novidades
para
2011.

Balanço geral
Quem esperava ver lançamentos e grandes novidades de marcas
conhecidas acabou se decepcionando, pois a feira foi criada para
um público bastante diversificado, para todas as idades, e que estão
a procura de atividades ao ar livre, ideias para as suas férias ou
mesmo iniciar nas pedaladas.
O setor das bicicletas não foi elaborado especificamente para os
aficionados de mountain bike, ciclismo de estrada e outras variedades radicais. As grandes marcas
dessas modalidades acabam
participando e lançando seus produtos inéditos em julho, na Bike
Expo em Munique, ou em outubro em uma das maiores feiras do
ramo, a famosa Eurobike em Friedrichshafen. ó6

