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Apidura breidt Europese dealer netwerk verder
uit voor City Series
Met aandachte gemaakte, op avontuur geteste tassen zoeken nieuwe
winkels om moderne forenzen te bereiken
Apidura's City Series brengt met precisie gemaakte technische uitrusting naar de stad,

geïnspireerd door de uitdagingen van bikepacking en ontworpen voor het stadsleven. 

Twotone Amsterdam helpt om het merk te introduceren bij nieuwe retailers in Nederland en

Europa. 

De focus ligt op retailers die het veranderende gezicht van woon-werkverkeer weerspiegelen -

zowel de snelle groei van elektrische fietsen en scooters, als stadsfiets verhuur programma's en

multimodaal stedelijk reizen.

Met deze stap gaat Apidura verder dan bikepacking en traditionele fietswinkels om

avontuurlijke kwaliteits tassen naar meer casual fietsers te brengen.

⏲

http://news.twotoneams.nl/


Als een van de belangrijkste namen in bikepacking heeft Apidura veel ervaring met het creëren

van technisch geavanceerde, lichtgewicht materiaal voor rijders in 's werelds meest uitdagende

omgevingen en wedstrijden. De City Series is geen serie voor het allerzwaarste werk, maar is

geïnspireerd door Apidura's 'less is more' ontwerpfilosofie. Het resultaat is een reeks

technische, lichtgewicht en waterdichte tassen die perfect zijn voor de stad.
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Rijden in de stad en bikepacking hebben veel overeenkomsten; er is altijd kans op slecht weer

en je spullen moeten veilig en droog gehouden worden. Comfort en gebruiksgemak zijn bij

beiden van het groot belang. Uiteraard zijn er ook verschillen en de City Series biedt hiervoor

oplossingen - ze zijn technisch, functioneel en geoptimaliseerd voor comfort op de fiets en

zullen niet misstaan op je werk.

Apidura's City Series bestaat momenteel uit drie producten - één City Backpack en twee City

messenger bags. De rugzak is klaar voor je rit naar werk, maar is ook uiterst geschikt om na een

lange werkdag mee te nemen naar je vrienden. Belangrijke kenmerken zijn een waterdichte,

ritsloze opening, brede schouderbanden en een anatomische pasvorm voor comfort op en naast

de fiets. Ook is er genoeg opbergruimte en zijn er genoeg vakken om alles overzichtelijk op te

bergen.

Met een magazijn in Frankrijk dat sinds begin 2021 de Europese orders van Apidura afhandelt

kunnen nieuwe City Series detailhandelaren erop vertrouwen dat er geen invoerrechten,

belastingen of douane blokkades zullen zijn - Apidura verzendt naar bijna alle locaties in

Europa binnen 48 uur met behulp van hun eersteklas koeriersdienst.



"De kans om Apidura te helpen hun Europese retailer-netwerk uit te breiden met een focus op

hun nieuwe City Series is een geweldige kans voor Twotone. We zijn blij dat we ons groeiende

netwerk van coole winkels in Europa kunnen inzetten en dat we kunnen vertrouwen op onze

contacten in de sector om deze geweldige tassen van zo'n gerenommeerd merk als Apidura, dat

nu verder gaat dan hun roots in bikepacking branche, onder de aandacht te brengen.” - Jon

Woodroof - Oprichter van Twotone Amsterdam

Over Apidura
Apidura maakt technische, nauwkeurig vervaardigde fietstassen die helpen records te vestigen,

races te winnen en fietsers te helpen continenten, landen en steden te verkennen. Apidura is

een onafhankelijk familiebedrijf gevestigd in Londen en helpt rijders over de hele wereld hun

liefde voor de fiets verder te ontwikkelen. 
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