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SHIMANO BENELUX EN FIETSNETWERK.NL
PUBLICEREN SHIMANO SERVICE CENTERS
IN DE FIETSNETWERK APP
● Shimano Benelux en Fietsnetwerk.nl gaan samenwerken om fietsers met
materiaalpech weer sneller op weg te helpen.

● Nieuwe functie in Fietsnetwerk app toont Shimano Service Centers op de
routekaart.

Shimano Benelux en Fietsnetwerk.nl gaan samenwerken om fietsers met

materiaalpech weer sneller op weg te helpen. De ruim tweehonderd Shimano

Service Centers in de Benelux werden toegevoegd aan de Fietsnetwerk app, zodat

gestrande fietsers altijd weten waar ze terecht kunnen.  

Shimano wil gezondheid en geluk te stimuleren door mensen te laten genieten van de natuur en

de wereld om hen heen. Dat doet ze door zich, naast de productie en ontwikkeling van

fietsmaterialen, ook te richten op onderhoud en reparaties van fietsen. Het platform

Fietsnetwerk.nl richt zich op het creëren van fietsroutes met een complete beleving en wil

daarmee de fietser een zorgeloos dagje uit bezorgen. Deze nieuwe samenwerking van de twee

bedrijven draagt zo bij aan de missies van beide bedrijven.

 

Altijd een Shimano Service Center in de buurt

Om fietsers maximaal te laten genieten van hun activiteit werd een functionaliteit aan de

Fietsnetwerk app toegevoegd waarmee alle Shimano Service Centers in de buurt op de

routekaart kunnen worden getoond. De bedrijven hopen daarmee mensen met materiaalpech,

zoals bijvoorbeeld een lekke band, weer zo snel mogelijk op weg te kunnen helpen.

 

Shimano Service Centers zijn een wereldwijd netwerk van onafhankelijke retailers met

professionele werkplaatsen en gecertificeerd personeel. Door gebruik te maken van de meest

recente technologieën en originele onderdelen van Shimano krijgen klante beste service bij

problemen en het meest betrouwbare onderhoud.
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Nieuwe fietsroutes

Ook creëerde Fietsnetwerk.nl namens Shimano vijf nieuwe fietsroutes door het hele land, met

als belangrijkste kopstuk de Fietsroute voorbij Zuid-Limburg. Op deze route staat ook het

Shimano Experience Center in Valkenburg vermeld. Bij dit centrum kunnen beginnende en

gevorderde fietsers zich verdiepen in de fietssport en diverse materialen, kleding en fietsen

uitproberen.

 

Naast dagfietsroutes, biedt Fietsnetwerk.nl ook een aantal sportieve routes voor wielrenners en

gravelaars. Een goed voorbeeld hiervan is de Gravelbike fietsroute Drenthe.
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1. Embargo: Voor onmiddelijke publicatie

2. Afbeeldingen:

03. Over Shimano Service Center: Shimano Service Centers zijn een wereldwijd netwerk

van onafhankelijke fietsretailers. Wij combineren de best mogelijke service voor fietsen met de

allerlaatste technologieën. Je fiets is onze nummer één prioriteit, dus je bent altijd welkom in elk

Shimano Service Center. Wij staan altijd voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden, je fiets

te servicen of je de nieuwste technologieën te laten zien. Wij doen meer dan alleen fietsen

repareren, wij geven er écht om. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je snel weer kunt

fietsen, Onze Shimano-getrainde fietsenmakers maken gebruik van de laatste Shimano-

technologie en originele onderdelen, zowel voor het oplossen van problemen als voor regulier

onderhoud. Je kunt Shimano Service Centers in heel Europa terugvinden. Van Italië tot IJsland,

wij staan tot je dienst, altijd en overal. Elk Service Center biedt ongeëvenaarde kwaliteit,

betrouwbaarheid en veiligheid bij de zorg voor jouw fiets.
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