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Stern Motor celebra la festa final d’Stern de Nit 

- Més de 350 convidats del concessionari van gaudir de la conferència del coach Víctor 

Küppers i del concert sorpresa del cor sabadellenc ‘Vakombà’ 

 

29 de juny de 2018-. Stern Motor, concessionari del grup Movento ubicat a Sabadell, Terrassa, 

Vic i Manresa, va celebrar ahir la festa de cloenda d’Stern de Nit. L’esdeveniment, que es va 

celebrar al concessionari Stern Motor de Sabadell, va comptar amb més de 350 convidats del 

concessionari. 

 

 

Durant l’acte, presentat pel periodista esportiu Pere Escobar, els assistents van poder gaudir de la 

xerrada ‘Viure amb entusiasme’, del coach Víctor Küppers, una sessió de psicologia positiva sobre 

com afrontar el dia a dia amb alegria i optimisme. Posteriorment, el cor sabadellenc Vakombà va 

oferir un recital sorpresa en què va interpretar cançons de Michael Jackson o Eurythmics, entre 

altres. 

 

 

A més a més, els convidats van poder descobrir de primera mà el nou disseny i les novetats del 

nou model Classe A de Mercedes-Benz, exposat a les instal·lacions del concessionari. 

 

 

Amb la festa d’ahir, que va acabar amb un exclusiu còctel, Stern Motor va tancar una nova edició 

de Stern de Nit, unes jornades adreçades als clients del concessionari i que enguany han reunit 

més de 1.500 persones en el conjunt de les cites programades. 

 

 

Stern Motor pertany al grup Movento, branca d'automoció de Moventia present al Vallès Oriental i 

Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages i Osona amb les 17 marques que representa. És 

un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven més de 27.000 vehicles, 

tant nous com d'ocasió. Movento pertany a Moventia, un grup empresarial dedicat a la mobilitat i 

compromès amb les persones, amb la societat, el medi ambient i la qualitat de tots els seus serveis. 
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