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DESIGN EN BESTEL JE EIGEN WIELERSHIRT
ONLINE ZONDER MINIMUM!
Milremo, het merk voor Custom fietskleding, maakt het ontwerpen
van je eigen unieke outfit voor op de fiets nu nog toegankelijker.
Via de Milremo design configurator is het kinderlijk eenvoudig een
fantastisch mooie set fietskleding te ontwerpen en direct te
bestellen.

De Milremo online designer is direct beschikbaar voor zowel strakke racekleding als een baggy

MTB-set. De online Milremo tool werkt op desktop, mobile en tablet en stelt de gebruiker in

staat een ontwerp geheel naar eigen inzicht vorm te geven. Het aanpassen van kleuren, patronen

en het uploaden van logo’s en afbeeldingen behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Online ontwerpen was niet eerder zo makkelijk. Dankzij uitgebreide set basisontwerpen is het

maken van een start super eenvoudig. Daarnaast biedt de tool veel opties om het design volledig

uniek en persoonlijk te maken. Bestellen kan al vanaf één stuk, maar kan ook perfect gebruikt

worden voor het ontwerpen van een outfit voor je eigen vriendenteam. De shirts en broeken

worden extra uniek doordat je zonder meerprijs net als bij de profs de naam van iedere

renner kunt meedrukken in het ontwerp. Na het online bestellen wordt de kleding binnen enkele

weken thuisbezorgd.

Wesley Dominicus, Custom Clothing Manger Milremo, “Sinds de start van Milremo in 2009

heeft het merk altijd 100% focus gehad op het leveren van custom kleding voor bedrijven,

evenementen, verenigen en groepen. Het is fantastisch om die service nu nog toegankelijker te

maken via onze online designer. Dankzij deze tool is het nu voor alle fietsgroepen, ongeacht de

groepsgrootte, mogelijk om online een shirt te ontwerpen en direct te bestellen.“

Bekijk de mogelijkheden op milremo.com/start
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02 Afbeeldingen

03 Websites

https://milremo.com

https://milremo.com/nl/begin-met-ontwerpen/semi-custom/

04 Over Milremo: Milremo custom fietskleding wordt ontwikkeld, geproduceerd en verkocht

door Shimano Europa. Het merk is volledig gespecialiseerd in het leveren van kwalitatieve

fietskleding bedrukt in het design van de klant. Daarbij staat het ontzorgen van de klanten

centraal via onder andere de My.Milremo teamshop, 3D Artwork, sample voor productie en

persoonlijk contact.

Milremo design configurator.zip
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