Tv: Alex Silversjö testkör nya Z400. Th: Charlie Eriksson på Ultra LX.
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Kawasaki värvar två nya Ambassadörer
I en del av satsningen på det digitala, signerar Kawasaki Sverige två
ambassadörer för säsongen 2020.
Alex Silversjö, 21, har under sommaren 2019 via sin YouTube-kanal gjort en
serie tester på olika Kawasaki motorcyklar, så som Z125, Z400 och W800.
Alex jobbar idag som motorcykelmekaniker, och som hobby ligger
motorcykelstunt och supermotard nära hjärtat.
Alex har genom sin YouTube-kanal Ride With Silver ca 21.000
prenumeranter, där han mixar videos på stuntkörning och hojtester.
Det nya samarbetet innebär att Alex kommer köra en KX450 -20 under denna
och nästkommande säsong. Alex kommer utöver det fortsätta göra hojtester
på sin YouTube-kanal, med fokus på upplevelse och känsla.

"Alex ger oss en ny möjlighet till exponering via framförallt YouTube. Alex
har övertygat oss under sommaren 2019, med ärliga tester, schyst
personlighet och framförallt ett riktigt bra driv. Vi ser fram emot att
tillsammans med Alex (Ride With Silver), växa digitalt och komma närmare
våra slutkonsumenter."
- Patrik Nordström, PR Officer, Kawasaki Sverige

Charlie Eriksson, 28, en ung entreprenör med ett nyfunnet motorcykelintresse.

Charlie driver organisationen Aldrig Ensam, som lyfter frågor kring psykisk
ohälsa. Charlie håller föreläsningar över hela Sverige och har mottagit priser
så som; Årets Föreläsare, Årets Sociala Entreprenör, VA 101 Supertalanger
2017 och Stora Kommunikatörspriset.

Som privatperson har Charlie ett stort intresse för golf, och efter en helg med
Kawasakis racingteam i Falkenberg, kanske Roadracing blir nästa stora
intresse?

Charlie kommer under hösten köra en Kawasaki Z400, och till våren byts den
ut mot en av Kawasakis 650cc-modeller.
Då Charlie bor på västkusten, faller det sig naturligt att även köra en
vattenskoter ur Kawasakis JetSki-segment.
"Charlie är en kille som brinner för det han gör. Han representerar den unga
frihetssökande människan som vi tycker passar så bra med våra produkter.

Kawasaki Sverige står bakom hans dagliga arbete för att uppmärksamma
frågor kring psykisk ohälsa - vi tillsammans med Charlie ser att våra
produkter är en bra representation för hans arbete i denna sociala
samhällsfråga."
- Patrik Nordström, PR Officer, Kawasaki Sverige
Ni kan följa Charlie Eriksson via Instagram och organisationen Aldrig Ensam
på Facebook.
Som en invigning av dessa nya samarbeten anordnade Kawasaki Sverige en
Ambassadörshelg i Lidköping i början av Augusti.
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