
Sen yhteydessä Italian Grand Prix Trial pidettiin Chiampo FIM piti lehdistötilaisuuden lauantaina iltapäivällä läsnäolo Ignacio 

Verneda ja Thierry Michaud. Samassa uutta 2017 ja allekirjoittamalla yhtiön Sport 7 (sisko G2F Media) tulla edistäjä Trial MM / 

Maailman Naisten Trial ja Trial of Nations vuodesta 2017 aikana ilmoitettiin 5 vuotta. 

  

 

 

urheilu-seitsemän-web-1The uusi yritys Jake Miller, Sport7 olla promoottori Maailman Trial peräisin 2017Encabezada miehen jo 

tunnettu sisällä Trialeras yhteisössä ja FIM, Jake Miller ja Sport 7 joukkue yrittää tehdä kokemus ja intohimo World 

Championships mk Trial ulkona, jotta voidaan luoda foorumi, jolle rakentaa uuden aikakauden tämän asiantuntijayksiköissä. 

 

Vaikka Sport 7, joka toimii tiiviissä yhteistyössä FIM tulee suoraan hallinnosta vastaavien eri maailmanmestaruuskilpailut Trial 

FIM Outdoor 2017-2021, suunnitteluprosessi alkaa välittömästi, yrittää luoda tärkeitä suhteita kaikkien keskeisten eri 

mestaruutta ennen globaalin hallinnan, joka alkaa ensi vuonna sidosryhmät. 

 

Vahvisti kokemusta tällä alalla, Jake Miller ja hänen ryhmänsä ovat järjestäneet Britannian Grand Prix Trial viisi kertaa lisäksi 

useita tapahtumia puolesta Red Bull on paitsi johtaja multichampion Dougie Lampkin lähes kahdenkymmenen vuoden ajan . 

 

 

trialgp-sport7-web-1Sport7 jo valmistamassa kokeilu World Cup novedadesJake Miller sanoi: "Olemme työskennelleet FIM yli 

kahdentoista vuoden useita onnistuneita projekteja kuten seremoniaan Gala FIM ISDE mk, FIM-teollinen ilmeisesti yhdessä 

muiden aloitteiden kuten lehden ja erilaisia sovelluksia FIM FIM. " 

 

"Oikeusjuttu on edelleen merkittävä kurinalaisuutta FIM perhe, joka on hoidettava erittäin huolellisesti, koska sen ainutlaatuinen 

luonto. Me kaikki tiedämme, että Trial on kohdannut monia haasteita viime vuosina, mutta uskomme voimme käyttää taitojaan ja 

ammatilliset resurssit hyötyä urheilua. " 

 

Miller päätteli. "Kun yli kaksikymmentäviisi vuotta osana MM Trial mk eri toiminnoissa näyttää oikea aika astua esiin auttaa 

johtaa urheilun uuteen suuntaan Jo yli vuosikymmenen ajan olemme rakentaneet tiivis ja erinomaiset suhteet markkaa ja tämän 

korkean tason yhteistyötä olemme vakuuttuneita, että voimme tehdä todellista eroa eri mestaruuskilpailujen jotka ovat uskoneet 

meille. on valtava määrä työtä tehdä, mutta kokonaisuutena ovat valmiita ja hyvin varustettu tähän haasteeseen. " 


