Bekijk de webversie

Hierbij de nieuwsbrief van Personal Bikewear. Hét adres voor al uw custommade
wielerkleding en running kleding.
Wij hebben onze eigen productiefaciliteit, de juiste mensen en de kennis om de perfecte
kleding te produceren.
Ook voor wielerverenigingen en wieler-shops is het nu nog aantrekkelijker om een
offerte aan te vragen. Met een ruime collectie van Verge Sport en Vitesse kunnen wij
aan elke vraag voldoen tegen de meest gunstige voorwaarden.
Door gebruik te maken van onze TeamStore optie is er geen vooraad meer nodig en
flexibel in design en assortiment.
Bestel rechtstreeks bij de producent: altijd voordeliger!

Fietsen met je collega's of fietsvrienden in
eigen teamkleding: betaalbaar en mooie
reclame voor het bedrijf of de fietsclub.
Je ziet het steeds vaker op de weg en vele bedrijven zien de kracht van deze vorm van
promotie.
Daarnaast is er natuurlijk niets mooier dan sporten samen met je vrienden of collega's. Of
denk eens aan een tocht samen met klanten; een unieke manier van klantenbinding.
Het bestellen van gepersonaliseerde wielerkleding is een uitgebreid proces en wij
begrijpen goed dat dit voor een ondernemer die dagelijks bezig is met productie en
verkoop te veel tijd in beslag neemt. Dit geldt ook voor het ontwerp wat vaak al een
drempel op zich is. Dit hele proces nemen wij u uit handen. Van ontwerp tot zelfs het
uitleveren van de kleding.
In de praktijk kan het zelfs zover gaan dat de klant of de leden van de vereniging de
betaling online via de TeamStore voldoen, welke 24/7 geopend is. De gesorteerde
pakketten leveren wij vervolgens bij de klant of het bedrijf af. Ook de keuze van de juiste
maat is een belangrijk aspect. Hiervoor bieden wij pas-sets, zodat medewerkers in alle
rust een keuze kunnen maken. Uiteraard is het ook mogelijk om de kleding te komen
passen bij ons op locatie in Hengelo.
Neem daarbij onze korte levertijden en je begrijpt dat wij op deze manier een unieke
mogelijkheid bieden om custom kleding toch eenvoudig aan te bieden.

Bovenstaand een kleine selectie van bedrijven die wij deze maand mogen voorzien van
wieler en running kleding.
Een unieke manier om jouw bedrijf of vereniging te promoten.

Waarom juist voor verenigingen en bedrijven-teams ?

Bekijk onze productie, alles in eigen beheer voor het beste resultaat.
Gratis ontwerp
Snelle levertijden
Rechtstreeks van de producent
Paskleding beschikbaar of kom passen bij ons op locatie
Begeleiding van ontwerp tot levering
Verge Sport vestigingen over de hele wereld

Maak je kledingset compleet met de ondershirts van
UnderShield.
UnderShield bied een volledig assortiment voor het
gehele seizoen, uniek door de gebruikte materialen en
ongekende pasvorm. Nu ook UnderShield sokken!

Assortiment UnderShield en bestel online in de shop

Verge Sport - Vitesse - Personal Bikewear
locatie Hengelo
Sinds juli hebben wij onze nieuwe locatie aan de Enschedesestraat 170K in Hengelo in
gebruik. Hier vind je het volledige assortiment van Verge, Vitesse en
UnderShield. Tevens is er voldoende gelegenheid om in alle rust de kleding te passen.
Graag nemen we samen de vele mogelijkheden door.
Om iedereen de nodige aandacht te geven is bezoek alleen op afspraak mogelijk. Bel of
mail zodat wij samen een afspraak kunnen inplannen.

Maak hier geheel vrijblijvend een afspraak voor een bezoek

Website Vergesport

Website Personal Bikewear

Website Vitesse

Personal Bikewear - Verge Sport Vitesse Cycling Wear - UnderShield
Bezoekadres:
Enschedesestraat 170K
7552 CL. Hengelo (Ov)

Informatie

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@personalbikewear.nl toe aan uw adresboek.

