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QWIC breidt marketingteam verder uit
Per 1 februari 2020 maakt Mia Sabotke deel uit van het QWIC marketingteam. Omwille van het
succes en de snelle groei van QWIC in Duitsland, zal zij zich als Brand Marketeer Duitsland met
name op de Duitse markt richten.
Mia heeft in verscheidene functies ervaring opgedaan in Marketing & Sales. Zij begon haar loopbaan
als verkooptrainee bij Kuehne + Nagel in Duitsland en werd in 2017 Strategisch Management
Assistent voor de regionale SVP Sales & Marketing voor West-Europa in Amsterdam. In haar laatste
functie binnen Kuehne + Nagel werkte zij als Marketing Specialist.
Mia Sabotke over haar nieuwe functie: "QWIC wil iedereen motiveren om de auto in te ruilen voor
een e-bike. Deze verklaring trok onmiddellijk mijn aandacht en ik ben ervan overtuigd dat dit een
belangrijke aanpak is om ons milieu ook in de toekomst te beschermen. Als Brand Marketeer voor
QWIC richt ik mij op het uitbreiden van onze positionering op de Duitse markt en daarmee het
vervullen van de bedrijfsmissie van QWIC om een bekend premiummerk te worden. Er is toch niets
beters dan het milieu te beschermen en tegelijkertijd meer gelukkige fietsers te hebben in
Duitsland?”.
Sinds 2015 is QWIC actief in Duitsland. Met de uitbreiding naar Duitsland, is ook de collectie e-bikes
hier aangepast om elektrische fietsen te kunnen bieden die aansluiten bij de wensen van de
consument. Zo zijn er diverse modellen met terugtraprem toegevoegd en modellen met een extra
krachtige motor geschikt voor heuvelachtige landschappen.

Over QWIC | Dutch Design E-bikes
QWIC is een snelgroeiende fabrikant van premium design e-bikes. De producent is actief in Nederland,
België en Duitsland. Recentelijk won QWIC de tweede plek van de FD Gazellen (regio West).
Het is de ambitie van QWIC om de huidige mobiliteitsproblemen en milieuvervuiling te reduceren door
het ontwikkelen van innovatieve elektrische fietsen. Met een modern design en het gebruik van de
beste componenten tilt QWIC ieder jaar haar elektrische fietsen naar een hoger niveau. Dit bewijzen
de vele internationale e-bike prijzen die QWIC recent heeft gewonnen. Zo is de Premium MN8 door
zowel het Algemeen Dagblad als de ANWB in 2019 bekroond. Binnen de Performance Serie ontvingen
de MD11 en MA11 Speed de onderscheiding ‘Kooptip 2019’ van ElektroRad, het Duitse equivalent van
de ANWB. De Premium Q is in 2020 bekroond met twee iF DESIGN AWARDS 2020.

Contact voor redactie
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onderstaande persoon.
Marie Vande Kerkhof | Marketing QWIC | +31 (0)20 6306542 | marketing@qwic.nl |
www.qwic.nl

QWIC.nl

