■ Voorjaarsnieuws

Voor alle leeftijdsgroepen
Nederlandse fietstassenmaker Basil ook in dit jaar

Shopper® 's zijn voor alle leeftijden een aantrekkelijk

product en voor steeds meer consumenten ook een

voort. Basil heeft een van zijn modellen zelfs volle

Lage Emissie Zones maken het steeds lastiger per

koppelingssysteem voor de fiets maakt het gebruik

dig aangepast aan de Shopper® van Andersen. Een

must. Hage parkeertarieven, eenrichtingverkeer en

van de Shopper® nog veelzijdiger en dus nuttiger.

auto naar het stadscentrum te gaan. Per fiets of te

voet is een goedkoop en soms even snel alternatief,

Van de schoolgaande jeugd tot de fitte ouderen:

dersen Shopper®

tijdsgroepen een uitkomst. Die brede doelgroep ga

anno 2020 is de Andersen Shopper® voor alle leef

maar daarvoor is wel een draagmiddel nodig: de An

randeert u als dealer een aantrekkelijke omzet van

De tijd dat een Shopper® vooral een oudere doel

een zieh steeds vernieuwend clienteel, want een

groep aansprak, ligt al lang achter ans. Vooral de af

Shopper® is een product dat de consument zieh

geronde tassen van Andersen zijn erg gewild bij een

graag laat uitleggen en aanmeten. Offline bent u

jong en hip publiek. Deze gebruikers vallen voor het

ook nog eens in het voordeel boven uw online con

duurzame en esthetische karakter van de Shopper®,

currenten.

die ze makkelijk aan hun fiets kunnen aanhaken en
die hen in staat stelt am snel en zonder auto boodschappen te doen of andere lasten te vervoeren.

maakt. Dit jaar is het aanbod helemaal vernieuwd

Voor meer informatie, neem contact met de verte

en het Duitse familiebedrijf Andersen speelt daar als

tend.

Benelux, Dominique Vanwelkenhuyzen.

De Shopper® past in een milieuvriendelijke levensstijl

geen ander op in. De duurzame uitstraling van de

Andersen Shopper® wordt nog versterkt doordat ver
schillende tassen van gerecycled materiaal zijn ge-

maar de kwaliteit van de producten blijft uitmun-

genwoordigster van Andersen Shopper® in de

Tel 00 32 496 182932.

Uitleggen en aanmeten
Andersen zet de succesvolle samenwerking met de

E-mail: dominique.vw@telenet.be.

www.andersen-shopper.de
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www.andersen-shopper.de
dominique.vw@telenet.be
+32 / 496 / 18 29 32
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