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DISTRIBUTIEOVEREENKOMST TUSSEN
SHIMANO'S EUROPESE
VERKOOPKANTOREN EN MOTOREX
FIETSSMEERMIDDELEN
De distributieovereenkomst start per 1 januari 2021 en omvat naast Nederland,

België en Luxemburg ook Frankrijk, Italië, Zweden, Denemarken, Noorwegen,

Finland, IJsland, Polen, Turkije, Malta, de Baltische staten, Spanje en Andorra.

Retailers uit de landen waar Europese Shimano-verkoopkantoren zitten kunnen straks bij

Shimano producten bestellen van MOTOREX, de fabrikant van innovatieve smeermiddelen en

reinigingsoplossingen voor fietsen en andere voertuigen.

Tweewielerzaken kunnen MOTOREX BIKE LINE-sprays bestellen, daaronder vallen

kettingsmeermiddelen, een reeks reinigings- en beschermingsproducten, vetten en een volledig

assortiment vorkoliën. Voor de werkplaatsen kunnen de producten in zogenaamde

bulkverpakking worden geleverd.

Arjen Vinke, Managing Director van de Shimano Europe Sales Offices:

“We zijn trots op de toevoeging van MOTOREX aan ons merkenportfolio, dit geeft een mooie

meerwaarde aan ons toch al uitgebreide assortiment. De producten zijn van topkwaliteit en

het gerenommeerde MOTOREX-merk past uitstekend bij het productaanbod voor onze

klanten. We kijken ernaar uit om het merk verder uit te bouwen in onze markten en de

producten op grote schaal beschikbaar te maken voor retailers en consumenten.”

Edi Fischer, CEO van de BUCHER-MOTOREX Group:

“MOTOREX is trots om samen te mogen werken met Shimano in Europa. De fietsbranche is

een belangrijke pijler in onze strategie om milieuvriendelijke smeermiddelen te ontwikkelen en

te promoten. Dankzij deze samenwerking breiden we ons distributienetwerk aanzienlijk uit en

komt ons assortiment voor nog meer fietsliefhebbers in Europa beschikbaar.
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Shimano Europe BV tekende in september een distributieovereenkomst met MOTOREX en

begint vanaf 3 december met de voorverkoop in de Benelux. In het najaar van 2020 is de

voorverkoop aan retailers in Frankrijk, Italië, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland

begonnen. De producten zullen naar verwachting op 1 januari 2021 de retailers bereiken.

Spaanse klanten van Shimano's nieuwe verkoopkantoor van Shimano Iberia kunnen vanaf 2021

ook MOTOREX bestellen.

Geïnteresseerde dealers kunnen voor meer informatie contact opnemen met hun plaatselijke

Shimano-verkoopkantoor.
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Afbeeldingen:

Over Shimano: Shimano is opgericht in 1921 en is toegewijd om haar klanten te helpen om

dichterbij de natuur te komen, mensen te ondersteunen bij het realiseren van hun dromen en

een nieuwe levensstijl te creëren. Dit is een gevolg van het verlangen om uitstekende

fietsproducten en -kleding te ontwikkelen. Met bijna 100 jaar ervaring in het creëren van

internationaal gerenommeerde fietscomponenten, is Shimano trots producten te hebben

ontwikkeld die talloze sporters aan de overwinning helpen en de middelen te bieden voor

grenzeloze fietstochten. Zie voor meer informatie www.shimano.com.

Over MOTOREX: MOTOREX is opgericht in 1917 en is een onafhankelijk Zwitsers

familiebedrijf. Het is actief op het gebied van het ontwikkelen, produceren en vermarkten van

smeermiddelen en chemicaliën voor een breed scala aan toepassingen. MOTOREX, gevestigd in

Langenthal, Zwitserland, heeft met 370 medewerkers drie productievestigingen in Europa en

distribueert producten in 89 landen. MOTOREX staat bekend om zijn hoge

ontwikkelingssnelheid van innovatieve smeermiddelen en aanverwante chemicaliën, waarbij de

beste technische prestaties, milieuvriendelijke chemie en veiligheid op de werkplek de

belangrijkste zakelijke drijfveren zijn.
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