
Doorstart Paradigit: 3 grootste winkels verder onder
Paradigit.nl
De drie grootste winkels in Eindhoven, Utrecht en Maastricht blijven open als
aanvulling op de PARADIGIT.NL webwinkel
16 FEBRUARI 2016, EINDHOVEN

SAMENVATTING

Vandaag is er overeenstemming bereikt over de toekomst van het distributiecentrum en de winkels

van Paradigit. De drie grootste winkels in Eindhoven, Utrecht en Maastricht blijven open als

aanvulling op de PARADIGIT.NL webwinkel. Hiermee zijn de banen van bijna 100 medewerkers

gered. “We hebben de toekomst van ons bedrijf zeker gesteld, waarbij de fysieke winkel een

verlengstuk is van de online strategie.” aldus Arjen de Koning, oprichter en eigenaar van Paradigit.
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De vijf shop-in-shops in de V&D gaan vanaf morgen niet open, omdat V&D heeft aangekondigd dat
de warenhuizen de komende weken gesloten zullen blijven.

Met de doorstart wordt ook de productgarantie van klanten overgenomen. De Koning: “We vinden het
belangrijk dat klanten de service krijgen die ze van Paradigit gewend zijn. Voor alle
garantieaanvragen kunnen klanten daarom blijvend terecht op PARADIGIT.NL en in onze winkels in
Eindhoven, Utrecht en Maastricht.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor redactie:

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Arjen de Koning, eigenaar Paradigit
groep, op nummer 040 2594900.
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Paradigit
Paradigit is de one-stop-shop voor Smart Home producten die je leven gezonder, gemakkelijker en veiliger
maken. Dankzij de smartphone en tablet kunnen we steeds meer producten draadloos met elkaar laten
communiceren en informatie uitwisselen. Denk aan het regelen van je energie, het beveiligen van je huis en het
in de gaten houden van je bloeddruk en gewicht. Dankzij jarenlange ervaring als computerspecialist kan Paradigit
mensen op een eenvoudige manier uitleggen hoe de producten werken en kan zij de meest geschikte producten
selecteren. Kijk op www.paradigit.nl voor meer informatie.
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