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SmartBike brengt 250.000 euro op binnen 24 uur

Amsterdam, 16 juni 2016 – Fietsers over de hele wereld zijn fietsdiefstalmeer dan

zat. Dit blijkt uit verkoopcijfers van de SmartBike, de nieuwsteinnovatie van

VanMoof. Vanaf 1 juni was de fiets te bestellen via vanmoof.comen binnen 24 uur

verkocht de bekende stadsfietsenproducent al voor een kwartmiljoen euro aan

SmartBikes, terwijl de revolutionaire fiets pas vanaf oktober verwachtwordt. Door

de SmartBike, de fiets die niet gestolen kan worden, via een pre-order

systeem aan te bieden, zijn early adaptors in staatom de primeur van deze fiets te

claimen voor een scherpe prijs (€1.098,-) enwordt een belangrijk deel van het

productieproces op voorhand gefinancierd. Eenfraaie marketingtool waar ook

automerk Tesla steeds vaker op inzet.

De VanMoof SmartBike is wereldwijd deeerste slimme fiets waarbij recente innovaties en

meerdereanti-diefstaleigenschappen in het frame zijn geïntegreerd. De SmartBike isvoorzien van

de nieuwste tracking technologie, op basis van GSMen Bluetooth. Daarnaast heeft de fiets een

elektronisch slot dat volledig inhet frame is weggewerkt. Mocht een fietsendief tóch zo slim zijn

om daar omheente werken dan heeft VanMoof daar een unieke oplossing voor: ‘peace-of-mind’

garantie. VanMoof heeft eenspeciaal recovery team  -bike hunters- aangesteld om een gestolen

SmartBiketerug te halen. Lukt dat niet binnen 14 dagen, dan voorziet VanMoof ineen

vervangende fiets. Met deze duurzame en moderne aanpak betreedt VanMoof eenveelbesproken

terrein, waar geen andere fabrikant ooit is geweest. 

Early birdsuitverkocht

Vanaf december komt de fiets officieelin de verkoop in de brandstores van VanMoof en

via vanmoof.com voor €1.798,-. Toch ontvangt VanMoof alhonderden bestellingen van fans over

de hele wereld, bijvoorbeeld Japan en Spanje.Wie de SmartBike voor een scherpe prijs wil

aanschaffen moet snel zijn. Inmiddelsis de speciale early bird aanbieding van €1.098,-

uitverkocht en is er nog eenklein aantal fietsen beschikbaar vanaf € 1.198,-.

 

http://vanmoof.com/
http://vanmoof.pr.co/129018-nooit-meer-zorgen-over-fietsdiefstal-met-de-vanmoof-smartbike
https://smartbike.vanmoof.com/


Voordeel voor fan enVanMoof dankzij pre-order marketing

De SmartBike is het derde product dat VanMoof middels pre-order marketing in demarkt zet.

Eerder lanceerden zij succesvol de Electrified S (de elektrischefiets van de toekomst) en de

Boncho (een slimme bike poncho). Taco Carlier, mede-oprichter VanMoof zegt hierover:

“Voorverkoop campagnes blijken ideaal om onze fans te belonen. Wijkunnen hen een

aantrekkelijke korting geven énde garantie bieden dat zij de fiets als eerste in huis hebben.

Daarbij hebbendeze campagnes een positieve invloed op de verkoop van al onze modellen. Onze

online sales verbreekt op dit moment alle records en ook de verkoop in onzewinkels in

Amsterdam, Berlijn en Brooklyn gaat door het dak!”
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OVER VANMOOF

VanMoof is in 2009 opgericht door de Nederlandse broers Ties en Taco Carlier en is in zeven jaar tijd uitgegroeid
tot een succesvol internationaal fietsenproducent. Het team van VanMoof ontwerpt stadsfietsen met een totale
focus op functionaliteit. VanMoof speelt in op de groeiende populariteit van de stadsfiets in steden als New York
en Tokyo en verkoopt inmiddels elk uur, in 39 landen over de hele wereld, een fiets. Het internationale
ontwerpteam van VanMoof staat voor continue interactie met gebruikers en het toepassen van smart
technologieën binnen een eeuwenoud concept. Het functionele ontwerp werd bekroond met diverse
internationale prijzen, waaronder EUROBIKE award, Fast Company Innovation By Design Award, de
Nederlandse Dutch Design Award en de prestigieuze RED DOT design award. Voor het laatste nieuws, volg ons
via Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest.

De pressroom van VanMoof wordt beheerd door Merktroubadour.

Wil je meer informatie over het succes van de pre-ordercampagne, een testrit maken of een van

de oprichters van VanMoof interviewenaangaande de SmartBike? Neem dan contact op met

Merktroubadour, Dionne Benardof Eva van Beurden, via telefoonnummer 06 – 3601 2880 of

per e-mail viapers@merktroubadour.nl. Het beeldmateriaal in deze pressroom is rechtenvrij te

gebruiken.

VanMoofnewsroom
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