PERSBERICHT | Amsterdam, 9 september 2020

QWIC Sneak Preview 2021 in aantocht
De QWIC Sneak Preview 2021 staat voor de deur. Tijdens dit jaarlijkse evenement toont QWIC met
trots de totale 2021 collectie en krijgen dealers alvast de kans om de (nieuwe) e-bikes uitvoerig te
testen.
In oktober is het zo ver; de QWIC Sneak Preview 2021. Dit jaarlijkse evenement staat geheel in het
teken van de 2021 collectie die de Nederlandse fietsenfabrikant met trots presenteert aan al haar
Nederlandse, Belgische en Duitse dealers.
Nieuwe collectie
QWIC gaat in 2021 off-road en lanceert een gloednieuwe serie e-bikes. Naast een innoverend
karakter en een geheel nieuw design, ligt de focus op een nieuwe doelgroep. Wat dat precies inhoudt
wordt duidelijk tijdens de Sneak Preview 2021.
Dealershows Nederland & België
Bent u geïnteresseerd en benieuwd naar de QWIC collectie 2021? Bezoek dan een van de
dealershows in Nederland of België:
4 & 5 oktober 2020 – QWIC Showroom in Amstelveen, Nederland
18 & 19 oktober 2020 – Technopolis Mechelen, België
25 & 26 oktober 2020 – QWIC Showroom in Amstelveen Nederland
Dealershows Duitsland
Ook in Duitsland organiseert QWIC dit jaar Sneak Preview dagen voor de Duitse QWIC dealers. Van
12 tot 20 september 2020 zijn er QWIC dealershows in Potsdam, Münster, Bremen en FichtenauNeustädtlein.
Covid-19 maatregelen
Tijdens de Sneak Preview zijn diverse Covid-19 maatregelen getroffen voor de veiligheid van de
bezoekers. Zo ontvangen we onze dealers in shifts om de drukte te verdelen en zodat er voldoende
afstand gehouden kan worden.
Meld u aan voor een tijdslot op de gewenste dag via www.qwic.nl/sneakpreview2021*
*Ivm Covid-19 is vooraf aanmelden voor de Sneak Preview noodzakelijk.

Over QWIC
QWIC is een snelgroeiende fabrikant van premium design e-bikes. De producent is actief in Nederland,
België, Duitsland en Oostenrijk. Het is de ambitie van QWIC om de huidige mobiliteitsproblemen en
milieuvervuiling te reduceren door het ontwikkelen van innovatieve elektrische fietsen. Met een
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modern design en het gebruik van de beste componenten tilt QWIC ieder jaar haar elektrische fietsen
naar een hoger niveau. Dit bewijzen de vele e-bike prijzen die QWIC recent heeft gewonnen, zoals de
AD Fietstest 2020 en internationaal erkende designprijzen als de iF DESIGN AWARDS 2020 en de
prestigieuze Red Dot Design Award. www.qwic.nl
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