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E-bike fabrikant QWIC vestigt zich in Engeland
QWIC, het Amsterdamse elektrische fietsenmerk, heeft zich gevestigd in Engeland. Met de
opening van QWIC shop-in-shops in Londen en Rye trapt QWIC af met internationale
uitbreiding in Brittannië.
Engeland is een groeimarkt voor elektrische fietsen. De vraag naar e-bikes, die tot nu toe
klein was, neemt in korte tijd fors toe. Met de opening van de QWIC verkooppunten in
Londen en Rye speelt QWIC in op deze veranderende fietsmarkt.
“De huidige omstandigheden hebben de transitie naar duurzame mobiliteit versnelt. Dat zien
we ook in Engeland. Dit biedt kansen die passen bij onze ambitieuze uitbreidingsplannen”,
aldus Taco Anema, CEO & founder QWIC.
E-bike trend Engeland
Sinds de COVID-19 uitbraak eerder dit jaar is de interesse en vraag naar e-bikes in Engeland
sterk gestegen. De Britse regering zet zich in om de fietsinfrastructuur structureel te
verbeteren. Zo kondigde het Britse ministerie op 11 mei 2020 een investering aan van £ 2
miljard in fiets- en wandelinfrastructuur, met als doel het aantal fietsers en wandelaars de
komende vijf jaar te verdubbelen. De stad Londen heeft een nieuw Streetspace-plan
onthuld om fietsers meer ruimte te geven en druk op het openbaar vervoer in de stad te
verminderen.
Internationale ambities
De internationale ambities van QWIC zijn groot. Begin dit jaar maakte het Amsterdamse
fietsmerk bekend 10 miljoen aan investering te hebben ontvangen voor verdere
internationale expansie, alsmede de ontwikkeling en introductie van een nieuwe generatie
e-bikes.

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 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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