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Audi crea unes il·lustracions
d'alguns dels seus models
emblemàtics per pintar i compartir
en xarxes socials.
Audi posa en marxa una divertida iniciativa per fer més suportables, als petits
amants del motor, aquests moments en què cal quedar-se a casa.

Audi convida als més petits a entretenir-se acolorint els seus models més emblemàtics | Audi

La situació actual ha portat a les marques a buscar noves maneres de connectar amb els seus
seguidors. I Audi, sempre caracteritzada per innovar i revolucionar la mobilitat, no es queda
enrere. Aquest cop, la marca alemanya ens porta un regal per fer més amens aquests dies tan
difícils en què cal quedar-se a casa: il·lustracions gratuïtes i descarregables perquè els petits, i no
tan petits, puguin gaudir de la passió que els uneix.
Tres són els models protagonistes d'aquesta iniciativa, que busca facilitar als pares una eina per
compartir i entretenir els seus fills.
D'una banda, el mític Audi quattro S1, L'evolució més radical i extrema de l'Sport quattro, que va
forjar la seva llegenda en els ral·lis a mitjans de la dècada dels anys 80 fent valer la supremacia
de la tracció quattro d'Audi, que celebra aquest any el seu 40 aniversari.
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Un S1 Quattro pintat amb els colors de competició originals Foto: Audi

La imaginació també podrà volar per donar color a l'Audi TT Coupé, tota una icona del disseny la
primera generació va debutar el 1998, tres anys després de l'aparició del concept sobre el qual es
va basar finalment el model de producció. Un esportiu que representa el pur plaer de conducció,
especialment en la il·lustració per pintar, corresponent a l'Audi TT RS Coupé.
L'Audi Q3 Sportback és un altre dels models disponibles per descarregar.
Per acompanyar als seus seguidors i a tots els apassionats del món del motor, Audi convida a
descarregar les il·lustracions des de l'adreça https://bit.ly/ColoreaTuAudi
(https://bit.ly/ColoreaTuAudi) i a compartir els dibuixos acolorits amb el hashtag #ColoreaTuAudi,
difonent aquesta divertida iniciativa a les xarxes socials.
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