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Lynk & Co breidt uit in Europa met nieuwe Club
in Berlijn
De nieuwste locatie van Lynk & Co, de Club in Berlijn, opent op 17 september in het creatieve
hart van Berlijn. Met deze Club, een nieuwe ontmoetingsplek voor Duitse leden, groeit de
wereldwijde aanwezigheid van Lynk & Co. De Berlijnse Club is de eerste permanente locatie
van Lynk & Co in Duitsland en de vierde Club in Europa naast de locaties in Amsterdam,
Gotenburg en Antwerpen.  

Nieuwe Clubs voor nieuwe vrienden.
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De uitbreiding van de verkoopaanwezigheid van Lynk & Co gaat hand in hand met de
opmerkelijke groei van de community. Het doel om 9000 leden te behalen in 2021 is
overtroffen: het merk heeft al 25.000 leden mogen verwelkomen (en de teller loopt door)! Deze
nieuwe members sluiten aan bij een sterke interesse van zakelijke wagenparken en B2B-
klanten. 

Een ander soort clubs.
De Lynk & Co Clubs bieden een creatieve retailervaring: opdringerige verkopers zijn ingeruild
voor een warm contactmoment zonder druk. Bij de Club een proefrit maken in de 01 en zich
aanmelden voor een lidmaatschap is uiteraard ook mogelijk, maar een showroom waar de auto
centraal staat is het niet. De Lynk & Co Clubs omvatten ruimtes voor events, flexibele lounges,
een koffiebar en winkelruimtes om de Gear Collection te laten zien, een selectie merken die de
waarden van Lynk & Co delen op het vlak van duurzaamheid, creativiteit en community. Enkele
van de Lynk & Co partners zijn lokale Duitse merken zoals On Vacation Club, Otherware, GOT
BAG en Egal. 

Lynk & Co heeft een pop-uplocatie in Hamburg en binnenkort één in München, maar de Club in
Berlijn wordt de eerste permanente locatie – en de bijzonderste. Elke Lynk & Co Club is
volledig uniek en de Club in Berlijn vormt hier geen uitzondering op. Gevestigd in de creatieve
buurt Mitte wordt Berlijnse cultuur in de Club gecombineerd met de kenmerkende Lynk & Co
sfeer. Met twee verdiepingen en verschillende zalen is de club een veelzijdige ruimte die zowel
geschikt is voor DJ-avonden en feesten als voor co-working en culturele evenementen.   

Samen met S-P-A-C-E Projects heeft het team voortgebouwd op het bestaande
architectonische canvas van het gebouw – met in het bijzonder de ‘’’Mirror Room’’, een
vergaderruimte die in spiegels is gehuld om de erfgoeddetails en het monumentale karakter
van de bestaande ruimte te benadrukken. Hoewel trouw aan de unieke architectuur van het
gebouw, straalt de Berlijnse club ook de eigenzinnigheid uit van Lynk & Co: een stoel in de
vorm van een tong, Berlijnse straatverlichting langs de trap, een op een blokhut geïnspireerde
badkamer en een kobaltblauw amfitheater. 
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OVER LYNK & CO

Hi, wij zijn Lynk & Co! 
 
Lynk & Co is bedacht om mobiliteit simpel te maken. We maken echt goede auto's (het type dat alles heeft wat
je wilt zonder dat je erom hoeft te vragen), maar we bieden ook een nieuwe manier aan om de auto's te
gebruiken. Met onze verschillende membership-opties wordt mobiliteit toegankelijk en flexibel. Een member kan
op maandbasis over een auto beschikken en deze delen met vrienden, familie en de Lynk & Co community.

Lynk & Co
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