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SAMENVATTING

Fietsers vallen meer op in het verkeer door de lichtgevende Bike Balls in de vorm van testikels aan

hun zadel te bevestigen. De Bike Balls zijn voorzien van LED licht en bungelen heen en weer,

waardoor ze extra opvallen. De fietslamp is aan en uit te zetten door zachtjes in de Bike Balls te

knijpen.

De siliconen Bike Balls zijn voorzien van opvallend rozerood LED licht met vervangbare batterijen.
Het Bike Balls fietslicht kan veilig aan het zadel worden bevestigd met 2 sterke banden zodat
niemand de gevoelige delen kan stelen. De Bike Balls kunnen echter ook zo worden vastgemaakt dat
de fietser ze er na iedere ritje eenvoudig af kan halen en mee kan nemen.

Kickstarter
De Bike Balls zijn ontworpen door een Canadees ontwerp duo dat via het crowdfunding platform
Kickstarter het concept op de markt konden brengen. Het Nederlandse Gadgy.com hielp de
Canadezen bij de ontwikkeling en brengt het nu op de Nederlandse markt.

Het Bike Balls fietslicht is o.a. te koop bij Bol.com en Gadgethouse.nl en kost € 19,95.

Facebook
https://www.facebook.com/bikeballs

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCgvvy4TS_MK46uYEuczhnnA
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OVER PR MATTERS

Zorg dat er over je gesproken wordt, dat is de missie van PR Matters. Klanten werken met ons omdat ze
geloven in de kracht van free publicity en goede relaties, en wij ook. Dat begint bij nieuwswaarde creëren die
zowel de media als de doelgroepen aanspreekt. PR Matters bestaat sinds 2008 en heeft een gevarieerde groep
klanten.
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