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SHIMANO BRENGT DE WERKPLAATS NAAR
EEN NEXT LEVEL
Shimano Benelux gelooft dat een kwalitatief hoogstaand niveau van service en onderhoud een

absolute voorwaarde is voor fietsretailers die een gezonde toekomst willen. Sinds de introductie

van het Shimano Werkplaatsprogramma in 2017 zijn er ruim 90 rijwielzaken voorzien van een

state-of-the-art kwalitatief hoogstaande workshop. Ook in 2021 staan wij klaar voor retailers die

plannen hebben om een werkplaats te professionaliseren.

Nu ook online zichtbaarheid

Om het Werkplaatsprogramma online een gezicht te geven is er nu een website met alle ins-en-

outs over het programma, met uitleg en voorbeelden. De website is vooral bedoeld om retailers

te inspireren door ze inzicht te geven in een aantal reeds gerealiseerde projecten.

Nederlandse fietsenzaken kunnen gaan naar: shimanowerkplaats.nl, voor hun Belgische

collega’s is er de website: shimanowerkplaats.be (ook in het Frans beschikbaar).

Alles onder één dak

Sta je op het punt de werkplaats te vernieuwen of helemaal opnieuw in te richten? Dan wil je

hoogstwaarschijnlijk net zoals jouw klanten volledig ontzorgd worden. Het is immers niet je

dagelijkse kost en bovenal moet je zaak in de tussentijd gewoon door blijven draaien. Het

Shimano Werkplaatsprogramma staat synoniem voor gemak, want Shimano neemt het gehele

traject voor haar rekening, van de intake en het schetsontwerp tot aan de plaatsing van de meest

moderne werkbanken en de levering van professioneel gereedschap. Na de realisatie blijft

Shimano desgewenst betrokken met trainingen en adviezen, zodat de werkplaats maximaal

rendeert.

Aangepast aan de wensen van de retailer

Dankzij de modulaire opzet van het Werkplaatsprogramma kan de retailer wat betreft de

materiële invulling van zijn werkplaats snel en gericht keuzes maken die passen bij zijn

persoonlijke visie. Van vloer tot verlichting en van moer tot  momentsleutel, Shimano verzorgt

indien gewenst de volledige inrichting. Daaraan gekoppeld is er ook ondersteuning op het gebied

van de routing in de werkplaats en de in-store-communicatie.
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