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Levi’s® en Swapfiets bundelen krachten
rondom duurzaamheid
Nieuwe gezamenlijke campagne ‘Rebels with a cause’: Double
Denim Riders fietsen voor een betere toekomst
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Amsterdam, 8 juni 2022 - Echte vooruitgang boek je samen - daarom hebben Levi’s® en

Swapfiets de krachten gebundeld om een nieuwe beweging te starten: The Double Denim

Riders. Het iconisch denim merk Levi's®, dat het mantra ‘koop beter, draag langer’ volgt, is

voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om te verduurzamen. Swapfiets is 's werelds eerste

'bicycle as a service’ bedrijf' en zet elke dag een tandje bij in hun missie steden leefbaarder te

maken. De gezamenlijke visie over duurzaamheid resulteert in een samenwerking met een

zichtbaar statement van The Double Denim Riders. Gekleed in een volledige Levi's® Denim

outfit en vergezeld met een Swapfiets, zal de blauwe beweging Amsterdam en Berlijn de

komende tijd veroveren om aandacht te vragen voor duurzame oplossingen. 

Double Denim Riders

De Double Denim Riders fietsen met een missie. Als echte ‘rebels with a cause’, fietsen ze op de

fiets met herkenbare blauwe band én fashionable duurzame outfit door verschillende steden om

het belang van duurzaamheid te verspreiden. Hun kleding en fietsen hebben meer met elkaar

gemeen dan alleen de blauwe kleur, ze delen dezelfde waarden en ambities.

Quentin Renson, Marketing Activation Director bij Levi's®: "De Blue Denim Riders delen de

filosofie om betere en slimmere keuzes te maken. Ze delen een liefde voor duurzaamheid en

bewustzijn over bezit, maar bovenal delen ze de wens om met je mee te rijden - voor de

toekomst. Het grotere doel van deze campagne is om mensen te inspireren en op dezelfde

manier te handelen".

Raakvlakken

Swapfiets is het allereerste fiets membership. Voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd

werkende fiets. Mocht je een reparatie nodig hebben, dan wordt deze binnen 48 uur

gerepareerd. Net zoals je je Levi's® jeans kunt laten repareren in de Levi's® tailor shop. Met

een gezamenlijke missie om minder te bezitten en meer te gebruiken, is het niet meer dan

logisch dat de twee merken hun missie combineren om te werken aan een betere toekomst.

"Onze achterliggende gedachte van minder bezitten naar meer gebruiken, leidt tot zorgeloze

fietsritten en minder overconsumptie. In Levi's® gebruik van duurzame materialen en hun

reparatiedienst in Levi’s® Tailor shops- vonden we raakvlakken", voegt Suzanne Berings,

General Manager bij Swapfiets, toe

Sluit je aan bij de beweging



Van 1 juni tot eind juli* krijgen alle Levi's® loyale klanten bij besteding van €75 in

deelnemende Levi's®-winkels een maand lang een gratis Swapfiets-membership**. Swapfiets

members die ook loyal Levi’s® members zijn ontvangen een gratis exclusieve ge-upcyclede

denim fietstas gevuld met extra handige cadeaus voor hun fiets.

(*) DE, DK, BE, AT: 1 juni tot eind augustus. NL: 1 juni tot eind juli.

(**) 1 maand gratis bij een lidmaatschap van 3 maanden.

Over Levi’s®

Levi Strauss & Co. is een van 's werelds grootste brand-name apparel bedrijven en een

wereldwijde leider in jeanswear. Het bedrijf ontwerp jeans, casual wear en accessoires voor

mannen, vrouwen en kinderen; en zet het in de markt onder de merken Levi’s®, Dockers®,

Signature by Levi Strauss & Co.™ en Denizen®. De producten worden in meer dan 110 landen

verkocht door een combinatie van ketens, department stores, online websites en een globale

voetafdruk van ongeveer 3 000 retail stores en shop-in-shops. In 2018 bedroegen Levi Straus &

Co.’s gerapporteerde fiscale netto-inkomsten $5,6 miljard. Voor meer informatie kan je terecht

op http://levistrauss.com

Over Swapfiets

Swapfiets is 's werelds eerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. Opgericht in 2014 in Nederland,

groeide de scale-up snel uit tot een van de meest toonaangevende leveranciers van

micromobiliteit in Europa, met inmiddels meer dan 250.000 leden in Nederland, Duitsland,

België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In het voorjaar van 2021 is

Swapfiets ook gestart in Spanje (Barcelona), Oostenrijk (Wenen) en Lyon, Nantes, Straatsburg

en Toulouse (Frankrijk).

 

Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een maandelijks vast bedrag hebben

Swapfiets-leden altijd een werkende fiets. En zijn er onverhoopt problemen, dan wordt de

tweewieler binnen 48 uur gerepareerd of direct vervangen zonder extra kosten. Swapfiets is in

Nederland beschikbaar in meer dan 50 plaatsen.

http://levistrauss.com/
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is 's werelds eerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. Opgericht in 2014 in Nederland, groeide de scale-up
snel uit tot een van de meest toonaangevende leveranciers van micromobiliteit in Europa, met inmiddels meer
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dan 250.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In
het voorjaar van 2021 breidt Swapfiets uit naar Spanje (Barcelona), Oostenrijk (Wenen) en Lyon, Nantes,
Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een maandelijks vast bedrag hebben Swapfiets-leden altijd
een werkende fiets. En zijn er onverhoopt problemen, dan wordt de tweewieler binnen 48 uur gerepareerd of
direct vervangen zonder extra kosten. Swapfiets is in Nederland beschikbaar in meer dan 50 steden.

Swapfiets
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