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ION GÖTTLICH WORDT PRO
Virtuele race- en trainingsensatie zet zijn zoektocht met componentenmerk PRO

voort om een grote ronde te beginnen

Virtuele wielersuperheld Ion Göttlich is met zijn 100+ kilo toegetreden tot het PRO-team.

Nadat hij de selectie voor het Tour de France-team van Bora-Hansgrohe in 2019 misliep,

evalueerde deze digitaal geanimeerde creatie zijn doelen. Dit jaar zal Göttlich de producten van

PRO testen op de baan, de weg en wellicht op berg- en gravelavonturen.

De flamboyante rijder is gespot met het Vibe-stuur, de stuurpen en de zadelpen van PRO,

zittend op een PRO Stealth Superlight-zadel. Gezien zijn enorme frame, omvang en zijn

magistrale benen is de kracht die Göttlich levert op de pedalen buitenaards. De PRO-

componenten voldoen ruimschoots aan zijn buitenproportionele standaarden; het leveren van

de ongekende kracht-en gewichtsverhoudingen, en in het geval van het Vibe Aero Superlight-

stuur, de aerodynamische eigenschappen die elke sprinter van wereldklasse wenst.
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"Merken zijn op zoek naar digitale influencers om hun online bereik te vergroten, dus hebben

we dat concept tot het uiterste doorgevoerd", grapte PRO Marketing Manager Alexa

Cunningham. "We zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die de samenwerking met Ion en

zijn CGI-animator Claudio Pavan biedt. Hij is een ‘larger than life’-personage dat PRO-

componenten meeneemt naar onbekende gebieden, ofwel in digitale races tegen andere

virtuele creaties of in gesimuleerde ritten met onze andere door PRO gesponsorde rijders en

ambassadeurs. Ions zal duidelijk minder te maken krijgen met producttests en meer met het

op een leuke manier presenteren en het gebruiken van PRO-producten."

"Eerlijk gezegd was vorig jaar groots voor mij en toen het fietsjaar ten einde kwam, voelde ik

me leeg en een beetje verloren", bekent Göttlich. "Ik wist niet wat mijn volgende stap moest

zijn na de test bij Bora en mijn optreden bij Eurosport, dus nam ik een paar maanden de tijd

om na te denken. Toen Alexa me belde, werd mijn creativiteit aangewakkerd. Ik zou graag

wat meer fietsplezier en ontspanning hebben en PRO sluit perfect bij deze behoefte aan. Ik zet

graag mijn brede schouders, samen met de andere PRO-rijders onder het merk PRO en ik wil

graag meer leren over de technische aspecten van moderne fietscomponenten. Ik ben

gefascineerd door hoe de onderdelen van vandaag zowel superlicht kunnen zijn als mijn

enorme kracht aankunnen."
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Göttlich’s avonturen zullen het hele jaar door bij verschillende PRO-productlanceringen en

andere speciale PRO-momenten te volgen zijn. Er is ‘virtueel’ geen limiet aan het enthousiasme

van deze grote man. Volg zijn capriolen op Facebook, Instagram en TikTok op @iongottlich.

Bezoek www.iongottlich.com voor meer informatie over Ion Göttlich en zijn video's.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

1. EMBARGO: woensdag 6 mei 2020, 17:00 uur.

2. VIDEO: Rechtenvrije video’s te downloaden via:  

-          Intro HD (1920x1080):

https://www.dropbox.com/s/2711y3ttt06q7n5/pbg_intro_HD_v2.mp4?dl=0

-          Intro HDROT (1080x1920 – for Instagram Stories):

https://www.dropbox.com/s/wjgcn3jnulqnklx/pbg_intro_HDROT_v2_.mp4?dl=0

-          Intro Crop (1350x1080 - for Instagram feed):

https://www.dropbox.com/s/bw4uv91gnpj4h7g/pbg_intro_Crop_v2_.mp4?dl=0

3. IMAGES: Rechtenvrije afbeeldingen te downloaden op:

https://www.dropbox.com/sh/2vn3qwmajy7xsa7/AADH6C-oU-ui6pm8GX2qb43la?dl=0

5. ABOUT PRO: Wij zijn hier om de juiste onderdelen in de juiste handen te leggen. Ons doel

is het ontwerpen, prototypen, testen, aanpassen, verbeteren en verfijnen van de onderdelen op

uw fiets die uw prestaties mogelijk maken. De beste producten en diensten worden altijd steeds

gecreëerd in een continue cyclus van ideeën, input en terugkoppeling van rijders, ontwerpers en

ingenieurs. Op basis van deze collectieve intelligentie duwen wij onze producten naar - en vaak

zelfs over - hun grenzen heen. Zodat rijders hetzelfde kunnen doen, op ’s werelds wegen, trails,

bergen en tracks ter wereld.
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