Tulevana viikonloppuna ajettavan Tampereen Supercrossin yhteydessä järjestetään Offroad Expo,
jossa ovat vahvasti mukana myös Yoko ja Motonet oman osastonsa muodossa.
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Yoko ja Motonet vahvalla panostuksella mukana
Tampereen Supercross & Offroad Expo -tapahtumassa
Yokon ja Motonetin osastolla riittää näettävää ja koettavaa tulevana
viikonloppuna Tampere Supercross & Offroad Expo -tapahtumassa huippuurheilijoiden, uutuustuotteiden, Yoko Riders Clubin, kilpailujen ja erikoiskaluston
muodossa. Yokon kotimaisista huippukuljettajista nimmareita ja tarroja jakamassa ovat
stunt-tähdet Arttu Stenberg ja Tuukka Turtia sekä motocrossin puolelta Miro Sihvonen
ja Kim Koskinen. Yksi kiinnostavimmista tuoteuutuuksista on ehdottomasti Yoko Retro ajovarustemallisto, jossa yhdistyy moderni suunnittelu ja 1980-luvun legendaarinen Yokotyyli. Tapahtumassa esitellään myös uusi Yoko Riders Club -konsepti, jossa Yokoajovarustesetin ostajille on tarjolla mm. ajoleiri, ajokuvia kilpailuista, oma Whatsapp-ryhmä,
arvontoja sekä tietysti tuotetarjouksia. Yokon ja Motonetin osastolla järjestetään myös
perjantaina ja lauantaina lippiksen heittokilpailu, jossa palkintona on luonnollisesti Yokolippiksiä sekä nimmareilla varustettuja ajopaitoja. Lisäksi osastolta löytyy todellinen
speciaalipyörä, joka varmasti tulee keräämään huomiota viikonlopun aikana.

Myös Yoko Sportsin toimistusjohtaja Jani Gustafsson odottaa positiivisin mielin viikonlopun
tapahtumaa.
- Tampereen Supercross ja Offroad Expo on perinteisesti kotimaisen motocross-kauden
päätöstapahtuma ja samalla raotetaan ovea jo seuraavaan kauteen. Yoko tulee näkymään
motocrossin MM- ja EM-sarjassa vahvasti myös ensi kaudella sekä sarjasponsorina, että
kilpatiimien ja -kuljettajien kuten IceOne Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing tiimin, superlupaus Liam Evertsin, juniorimestareiden Gianluca Facchettin, Edwards
Bidzans ja Vita Marekin suoritusten muodossa. Viime vuosina suomalaisia kuljettajia on
kuitenkin nähty harmittavan vähän mukana kansainvälisissä arvosarjoissa ja se oli yksi syy
Yoko Riders Clubin perustamiseen. Sen keskeisinä tavoitteina on jakaa tietoa sekä luoda
yhdessätekemisen kulttuuria offroad-harrastajien keskuudessa ja sitä kautta helpottaa
tulevaisuuden toivojen matkaa kohti maailman huippua, kertoo Yoko Sportsin
toimitusjohtaja Jani Gustafsson.

Tampere Supercross & Offroad Expo järjestetään Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa perjantaina ja lauantaina 8.-9. marraskuuta. Yokon ja Motonetin
osaston löydät messuhallista supercross-radan sisäänajon vierestä. Sisäänpääsy
maksuttomat messut aukeavat perjantaina klo 14.00 ja lauantaina klo 16.00. Liput
supercross tapahtumaan myy Ticketmaster.fi.
Yoko Sports
Vuonna 1977 Juha Tirinen ja Kaija Gustafsson perustivat Yokon. Yrityksen ensimmäinen
tuote oli pesäpalloräpylä, jonka jälkeen yritys alkoi valmistaa myös motocross-varusteita.
Motocross-varusteet olivat menestys ja Yokon varusteilla ajettiin lukuisiin mestaruuksiin
sekä MM- että Amerikan mestaruussarjoissa. Vuonna 1983 Yoko siirtyi menestyksekkäästi
myös maastohiihdon puolelle. Vuonna 1987 Yoko oli ensimmäinen varustemerkki, joka
käytti Gore-Tex materiaalia moottoripyöräasuissaan. Vuodesta 1994 alkaen toiminta
keskittyi pääasiassa hiihtovarusteisiin ja vuonna 2013 tuotevalikoima laajentui suksien,
sauvojen ja monojen valmistukseen. Vuonna 2016 kaikki Yokon tuoteryhmät saatiin
saman yrityksen alle, kun Yokon moottoripyörävarusteiden valmistuslisenssi palasi
takaisin Yoko Sportsin hallintaan. Tällä hetkellä Yokon tuotevalikoima kattaa
moottoripyöräasut maastoon ja kadulle, hiihtoasut, monot, sukset, sauvat sekä
polkupyöräily-, moottorikelkka- sekä tiimiasusteet.
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