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SHIMANO BLAUW VOOR NEUTRALE
ONDERSTEUNING BIJ TOUR DE FRANCE
• Voortbouwend op hun historische Vuelta-partnerschap, verlengen Shimano en

A.S.O. nu hun samenwerking voor de Tour de France, de prestigieuze klassiekers

zoals Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl, Paris-Tours, en ook

op evenementen zoals L'Etape du Tour en Roc d’Azur.

• Renners in alle A.S.O. dames- en herenraces worden wereldwijd ondersteund

door Shimano's neutrale support team.

Om het honderdjarige bestaan extra glans te geven kondigt Shimano met trots een uitgebreid

partnerschap aan met de Amaury Sport Organization (ASO). De eigenaar van prestigieuze

etappekoersen zoals de Tour de France, de Vuelta, Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné,

evenals vooraanstaande eendagklassiekers zoals Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Waalse

Pijl en Parijs-Tours.
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Door de samenwerking zal Shimano’s 20-jarige neutrale supportervaring en kennis inzetten om

alle rijders in geselecteerde A.S.O.-races, ongeacht welk onderdelenmerk ze gebruiken, te helpen

hun fietsen optimaal te laten functioneren. Het iconische blauw van Shimano’s neutrale

volgauto’s zal in alle A.S.O. World Tour-, Continental- en damesraces te zien zijn, waarbij alle

wielrenners hulp krijgen om zo snel mogelijk weer verder te kunnen na een val of een

mechanisch probleem.



De nieuwe overeenkomst vormt een aanvulling op Shimano's 20-jarige neutrale

ondersteuningsprogramma dat ooit begon tijdens de voorjaarsklassiekers zoals de Ronde van

Vlaanderen en de Amstel Gold Race, en doorging naar de Vuelta de Espana waardoor Shimano

al een sterke werkrelatie heeft opgebouwd met de ASO. Ook in de Giro D'Italia is de Shimano

neutrale ondersteuning van de partij. Dit helpt Shimano bij haar doel om het favoriete merk te

worden voor consumenten en fietsenzaken.

Taizo Shimano, Executive Vice President over de overeenkomst: “In het honderdste jaar van ons

bestaan zijn we erg enthousiast om een nieuw hoofdstuk in onze sportgeschiedenis te beginnen.

Met trots kondigen we een partnerschap aan om de evenementen van de A.S.O. met Shimano’s

neutrale support te ondersteunen. Dat betekent dat we eersteklas hulp bieden aan renners bij

A.S.O.-evenementen om ze weer op de weg te helpen en in de race te krijgen of te houden.”

“Het is de rol van Shimano om mensen te inspireren om aan sport te doen en om fietsen

optimaal te laten functioneren. Deze belangrijke rol geven we lading met onze neutrale

support, vooral bij de meest uitdagende wielerwedstrijden - en ook bij 's werelds meest bekeken

sportevenement – stelt dit ons in staat om precies dat te doen.“

“Samenwerken met de A.S.O. geeft Shimano de mogelijkheid om de wielersport nog meer te

ondersteunen en atleten te helpen om op het hoogste niveau te presteren.”
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“Als bedrijf zijn we erg trots op de kwaliteit van het werk dat de duizenden wereldwijde

Shimano-dealers uitvoeren. De samenwerking met de A.S.O. is het beste voorbeeld van de

service die zij bieden. We hopen niet alleen dat deze samenwerking een nieuwe generatie

mensen zal inspireren om vaker de fiets te pakken, maar we hopen ook mensen te inspireren

om te vertrouwen op onze kwaliteit.“

Yann Le Moënner - Managing Director van Amaury Sport Organization: “We zijn heel blij dat we

ons partnerschap hebben verlengd met een speler die zo innovatief is als Shimano. Door op al

onze professionele- en amateurwielerevenementen samen te werken met een pionier uit de

wielerwereld, getuigt ons van onze toewijding om zowel atleten als wielrenners die bij onze

evenementen betrokken zijn, uitstekende ondersteuning te bieden. De innovatie en het

consistente niveau van kwaliteit die het merk gedurende zijn 100-jarige bestaan heeft geboden,

maken Shimano tot een cruciale speler in de fietswereld en een merk waar we trots op zijn om

geassocieerd mee te worden.“

Shimano’s eerste afspraak met de A.S.O. is dit in Parijs-Nice en begint op zondag 7 maart 2021

in Saint-Cyr-l'École, Frankrijk.

NOOT VOOR DE REDACTIE

1. Embargo: Dinsdag 19 januari 2021, 10:00

2. Afbeeldingen kunnen worden gedownload op:

https://www.dropbox.com/sh/wji6uq429ykk7cb/AABZp_FpFb8Lg034uH3Jx64ya?dl=0 BC

3. Voor interviewverzoeken over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

- Ben Hillsdon, Shimano Europe, ben.hillsdon@shimano-eu.com, +31 (0)6 12 20 33 90

- Fabrice Tiano, A.S.O, ftiano@aso.fr, +33 (0)6 33 86 28 64

- Baptiste Ollier, A.S.O, bollier@aso.fr, +33 (0)6 40 16 67 67

4. Over Shimano Europe: 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.
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5. Over A.S.O .: Amaury Sport Organization is een bedrijf dat internationale

topsportevenementen bezit, ontwerpt en organiseert. Gespecialiseerd in de ‘non-stadia’

evenementen, heeft het in-house-kennis van organisatie, media en verkoop van

sportevenementen.

A.S.O. organiseert 240 wedstrijddagen per jaar, met 90 evenementen in 25 landen, waaronder

Australië, België, Brazilië, China, Colombia, Kroatië, Duitsland, Frankrijk, Finland, Groot-

Brittannië, Hongarije, Italië, Japan, Marokko, Mexico, Noorwegen, Oman, Peru , Spanje,

Zwitserland, Taiwan, Thailand, Verenigde Staten en Turkije.

A.S.O. is betrokken bij vijf grote sporten, waaronder fietsen met de Tour de France, motorsport

met de Dakar, zeilen met de Tour Voile, massa-evenementen met de Schneider Electric

Marathon de Paris en golf met de Lacoste Ladies Open de France.

Amaury Sport Organization is een dochteronderneming van de Amaury Group, media- en

sportgroep die eigenaar is van de krant L’Equipe.
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