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QWIC dealershow groot succes met ruim 350 

dealers 

 

De afgelopen maanden vonden er op diverse locaties QWIC Dealershows plaats. De dealershows 

zijn in augustus succesvol gestart in Duitsland, vonden in september in België plaats en eindigden 

in oktober in Nederland. Ruim 350 dealers waren hierbij aanwezig. QWIC blikt zeer positief terug 

op deze dagen en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.  

Tijdens de QWIC Dealershows staat het contact met de dealer centraal. Dit is hèt moment om de 

samenwerking tussen dealers en QWIC te bespreken en te horen wat de dealers vinden van de 

huidige en komende collectie. Ook kunnen dealers met al hun vragen terecht.  

Hans Terpstra, Teamlead Sales Representatives NL & BE: “Wij zijn blij te horen dat onze dealers 

tevreden zijn over ons huidige portfolio en enthousiast over de komende collectie. Dit zien we ook 

terug in de pre-ordering voor 2022, deze signalen zien er goed uit.”  

Informatiepunt voor dealers 

De technische corner die door de technische dienst werd bemand, is zeer goed ontvangen. Ook was 

er een speciale balie voor de QWIC dealerportal waar bezoekers de laatste nieuwigheden konden 

bekijken en vragen konden stellen. QWIC was met een groot team aanwezig (van technische dienst, 

vertegenwoordigers tot customer service) en natuurlijk was de gehele QWIC collectie aanwezig en 

beschikbaar om te testen.   
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Reacties van dealers 

QWIC ontving tevreden reacties over de collectie. Dealers spraken van een goede kern collectie en 

een goede beschikbaar- en betrouwbaarheid van de huidige en komende QWIC collectie. Ondanks 

dat er nog punten van verbetering zijn, worden de al doorgevoerde verbeteringen door dealers 

opgemerkt en geeft dit vertrouwen voor de toekomst.   

Ook QWIC dealer worden? 

QWIC heeft zo’n 650 dealer in Nederland, België en Duitsland. Ook QWIC dealer worden? Neem 

contact op over de mogelijkheden via verkoop@qwic.nl. 
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Over QWIC  

QWIC is een snelgroeiende fabrikant van 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 2021 en internationaal erkende designprijzen als de iF DESIGN AWARDS 2020 

en de prestigieuze Red Dot Design Award.  
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Contact voor redactie 

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 

Janne van den Tweel  |  Marketing QWIC  | +31 (0)6 44 900 569| jvandentweel@qwic.nl  
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