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TEAM DSM BREIDT PARTNERSHIP UIT MET
SHIMANO
Met een overvloed aan opwindende, nieuwe en innovatieve samenwerkingsverbanden, kondigt

Team DSM vandaag met trots de voortzetting van hun langdurige partnerschap met Shimano

voor 2021 aan.

 

Het team deelt een visie van voortdurende verbetering en ontwikkeling en werkt sinds de

oprichting met Shimano samen. De hoogwaardige producten van de onderdelenleverancier

hebben hun bijdrage geleverd aan vele overwinningen van het team door de jaren heen.
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Terugkijkend op al hun gezamenlijke successen, is Shimano een altijd trouwe partner geweest in

de grootste overwinningen van het team - van klassiekers zoals Milaan-Sanremo en Parijs-

Roubaix, etappezeges in alle drie de grote rondes tot de eindoverwinning van de Giro d'Italia -

Shimano was er altijd bij.

 

Dit seizoen zullen de heren-, dames- en ontwikkelingsprogramma's van Team DSM gebruik

blijven maken van Shimano's hoogwaardige componenten en accessoires, waaronder Dura-Ace

groepssets, wielen, vermogensmeters en PRO-zadels. Bovendien zullen de Team DSM-renners

worden uitgerust met de nieuwste Shimano S-PHYRE RC902-fietsschoenen die comfort en

prestaties bieden.

 

Team DSM's Jente Rijpstra, Commerce Manager: “We werken sinds onze oprichting samen met

Shimano en we zijn verheugd om onze nauwe samenwerking met hen voort te zetten. In een

jaar waarin we veel nieuwe en opwindende partnerships hebben, zijn we er trots op dat

Shimano als een constante blijft. Hun componenten en accessoires hebben een bewezen hoge

kwaliteit en dankzij de voortdurende ontwikkeling van hun producten zullen onze renners een

concurrentievoordeel hebben tijdens het rijden. 2021 markeert een belangrijk jaar voor

Shimano omdat ze 100 jaar bestaat - het is een voorrecht voor Team DSM om partner te

mogen zijn tijdens zo'n gedenkwaardige mijlpaal.”
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Myron Walraven, manager sportmarketing en evenementen van Shimano: “We er trots op dat

we onze samenwerking met Team DSM kunnen voortzetten aan het begin van ons

honderdjarig jaar. We werken op een gelijkwaardige manier als met Team DSM - we proberen

onszelf altijd te verbeteren - en we vinden het niet meer dan normaal om onze langdurige

samenwerking voort te zetten. Van overwinningen in de grote rondes tot overwinningen van

zowel het heren- als het damesprogramma. We hebben uit de eerste hand vele prachtige

prestaties mogen ervaren. Hun voortdurend verbeterende topsportomgeving en de aanpak die

het team heeft gecreëerd past goed bij ons. We zullen nauw blijven samenwerken om ervoor te

zorgen dat de heren-, dames- en ontwikkelingsprogramma's de best mogelijke componenten en

materialen kunnen gebruiken, zodat ze op het hoogste niveau kunnen blijven presteren.”

 

 

NOOT VAN DE REDACTIE:

1.       Embargo: maandag 22 februari 10:00

 

2.       Product afbeeldingen:

https://www.dropbox.com/sh/rumr5lzb3ia9xv2/AABwH_xv6hOUsOSAmOhsI7jua?dl=0

 

3.       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.

 

https://www.dropbox.com/sh/rumr5lzb3ia9xv2/AABwH_xv6hOUsOSAmOhsI7jua?dl=0


4.       Over Team DSM: Team DSM is een door Duitsland erkend internationaal professioneel

wielerteam dat actief is op het hoogste niveau van de sport, met een unieke wetenschappelijke en

innovatieve focus die wordt geïmplementeerd door een cultuur van echte samenwerking. Met

drie programma's - Mannen, Vrouwen en Ontwikkeling - onder dezelfde paraplu, staat het team

bekend om hun Keep Challenging-mantra: fietsen opnieuw definiëren door samenwerking en

innovatie. De basis hiervan komt van de ontwikkelingprogramma’s op hun Keep Challenging

Center en topsportcampus in de drielanden regio, in Limburg, waar 's werelds meest

veelbelovende talenten worden ontwikkeld. Ethiek stond ook centraal in hun organisatie, omdat

ze altijd hebben gewerkt volgens de aangescherpte ethische normen van de Movement for

Credible Cycling (MPCC).
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