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Rideout met Ampler afl.1 | Hoe het fietsen onze
steden en de kwaliteit van leven beïnvloedt
Rideout met Ampler - gesprekken over onderwerpen die we
belangrijk vinden.

Amsterdam 1 april, 2021 - In de eerste aflevering bespreken we welke impact fietsen heeft

op ons en alles om ons heen. We praten over de toekomst van vervoer, voorspellen wat er zal

gebeuren met de fietsboom, zal hij aanhouden tot 2021 en verder, daarnaast delen we een

aantal eenvoudige tips over hoe uw kwaliteit van leven te verbeteren met de fiets.  

00:00:29 Ardo Kaurit, CEO & mede-oprichter van Ampler Bikes. 

Ardo deelt het verhaal van Ampler. Hoe Ampler Bikes tot leven is gekomen en hoe de allereerste

prototypes eruit zagen.

00:12:46 Pärtel Peeter Pere, Urban Strategist, mede-oprichter van Future Place Leadership

en Partnerships Manager bij Fyma.

Pärtel deelt zijn expertise over hoe fietsen onze steden en de kwaliteit van leven beïnvloedt.

⏲

http://news.twotoneams.nl/
https://amplerbikes.com/
http://futureplaceleadership.com/


00:28:44 Jon Woodrof, mede-oprichter van TwoTone, ondernemer en fietser.

Jon praat over hoe fietsen het leven van een individu en de maatschappij transformeert.

Over Ampler

Ampler Bikes maakt lichte elektrische fietsen voor stedelijke forenzen. Het bedrijf lanceerde in

2016 met de missie om betere woon-werk ervaringen te creëren en barrières in het fietsen weg

te nemen. Momenteel heeft Ampler meer dan 85 mensen die werken tussen de kantoren in

Berlijn, Keulen en Tallinn. Ampler is van plan om zijn snelle groeitempo in Duitsland aan te

houden en tegelijkertijd uit te breiden in andere markten, zoals Zwitserland en Nederland, waar

het bedrijf plannen heeft om flagship stores te openen in 2021.  
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