Daan Luijkx lanceert Team Earth - de meest duurzame
wielerploeg ter wereld
GR8 Industries en Luijkx ontwikkelden houdbaar concept

4 oktober 2016 - Eind 2013 verliet Daan Luijkx het professionele wielerpeloton en
nu is hij terug. In 2018 moet zijn Team Earth Pro Cycling de weg opgaan. Een
ploeg die kiest voor spreiding onder partners en een eigen identiteit. Daan Luijkx:
"Met Team Earth Pro Cycling en haar partners wil ik me inzetten voor
duurzaamheid en welzijn. Een professionele sportploeg - en helemaal een
professional cycling team - biedt een prachtig podium om aandacht te vragen voor
onze relatie met de natuur en gezondheid. Een mooie drietrap met aandacht voor
people, planet en profit."
Na een aanloopperiode van een half jaar waarin hij het concept samen met GR8 Industries
ontwikkelde, overhandigt Luijkx vanavond het eerste shirt aan Al Gore. Dat gebeurt tijdens het
Inspiration360-congres in Amsterdam. "Gore heeft een bijzonder platform gecreëerd voor zijn
duurzaamheidsboodschap, als jonge vader spreekt me dat enorm aan. Ik heb dan ook veel
respect voor de impact die hij maakt. Als Team Earth willen wij de boodschap uitdragen dat
we bewust moeten omgaan met onze omgeving en ons lichaam, want dit verdient prioriteit",
aldus Luijkx.

Als ondernemer en accountant weet Luijkx maar al te goed wat de ingrediënten zijn voor een
duurzame business: "Investeer in de mensen en de omgeving, dan komt het succes. Wees trots
op wat je doet en geef terug. Zó gaat Team Earth opereren. In de eerste gesprekken met
multinationals vind ik veel herkenning en steun."

The most sustainable cycling team in the world
— Team Earth Pro Cycling

Luijkx investeerde zelf in de ontwikkeling van een nieuw concept, nu hij de noodzaak ziet van
verandering in de opzet van de professionele wielersport. "Team Earth gaat ervoor om de
duurzaamste wielerploeg ooit te zijn. Dat doen we door de producten die we kiezen, de
spreiding van partners - waardoor we het risico verkleinen - en de investering in onze
standvastige identiteit. Met deze opzet wil ik graag de nieuwe standaard zetten voor
wielerploegen. Ploegen met een eigen identiteit, met maatschappelijke betrokkenheid en meer
onafhankelijkheid. Hierbij willen we niets overhaasten, maar gedegen bouwen."
Team Earth is in gesprek met meerdere multinationals die bij het team passen en hoopt in het
voorjaar van 2017 de eerste van zes gelijkwaardige partners te presenteren.
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Over Daan Luijkx

Daan Luijkx (St. Willebrord, 19 april 1966) is een voormalig professioneel wielrenner. Na zijn
carrière bij onder meer TVM begon hij met studeren aan de HEAO in Breda en later rondde hij
zijn studie Bedrijfseconomie af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij richtte in
2000 H&L Accountants & Belastingadviseurs op en is nu nog altijd een van de eigenaren. Zijn
liefde voor het wielrennen bracht hem in 2004 terug in de sport als voorzitter van Willebrord
Wil Vooruit. In 2005 volgde vanuit de vereniging een semi-professioneel wielerteam voor jong
talent, wat in 2009 uitgroeide tot Vacansoleil Pro Cycling. In 2011 werd dit team,
inmiddels Vacansoleil-DCM geheten, WorldTour. Eind 2013 stopt de ploeg nadat de
hoofdsponsoren de sponsordoelstellingen hadden behaald.
Over GR8 Industries
GR8 Industries is een bureau gespecialiseerd in sponsorship, PR en social media. Steeds vaker
kiezen bedrijven voor het aangaan van partnerships om verhalen te creëren die een plek krijgen
in het hart van mensen. GR8 Industries ontwikkelt de strategische en creatieve concepten voor
deze partnerships en zet vervolgens social media en PR in om deze verhalen met doelgroepen te
delen.

OVER TEAM EARTH

Na zijn succes met de Vacansoleil-DCM wielerploeg heeft Daan Luijkx een nieuwe missie. Een World Tour
wielerploeg bouwen die duurzaam is. Duurzaam gefinancierd enerzijds. En anderzijds met een duurzame
boodschap: als we de schoonheid van de aarde willen behouden voor de generaties na ons, dan zullen we er
anders mee om moeten gaan. Team Earth is de naam van een revolutionaire wielerploeg. Niet zoals de meeste
fietsploegen afhankelijk van één of twee hoofdsponsors. Maar met maximaal zes partners die duurzaamheid tot
een belangrijke missie hebben. Team Earth is een uniek platform dat een wereldwijd publiek gaat betrekken bij
sustainability. Daarmee vormt Team Earth een prachtig podium voor haar partners. Want naast het bereiken van
miljarden wieler- én duurzaamheidsfans in de wereld, biedt Team Earth diverse oplossingen voor de uitdagingen
die de partners hebben. Een zeer exclusief netwerk op het gebied van duurzaamheid, de ongekende
aantrekkingskracht van de wielersport, de renners die een actieve rol voor de partners vervullen, et cetera. Team
Earth is een partnership waarin de wielerploeg en haar partners gezamenlijk optrekken om een uniek verhaal
wereldkundig te maken.

Team Earthnewsroom

