Persbericht

25 jaar e-bikes van het merk FLYER – een kwarteeuw innovatieve
mobiliteit uit Zwitserland
Huttwil, 02.04.2020: Begin jaren 1990 komt een man uit het Zwitserse Emmental op het
idee om zijn fiets uit te rusten met een motor. De uitvinder noemt de eerste werkende
elektrische fiets van Zwitserse makelij de ‘Rode Buffel’. In 1995 komt met de ‘FLYER
Classic’ de eerste e-bike in kleine serie op de Zwitserse markt. Begin jaren 2000 breken
de hoogwaardige e-bikes van het merk FLYER definitief door met de intussen
legendarische C-serie. De FLYER e-bikes uit Zwitserland veroveren al snel ook
Duitsland, de Benelux en Oostenrijk. Later volgen nog Italië en Frankrijk. Vijfentwintig jaar
na de geboorte van het merk FLYER is de e-bike populair bij jong en oud. FLYER AG
kijkt in het jubileumjaar terug op de bewogen geschiedenis van het bedrijf, blikt vol
vertrouwen in de toekomst en viert het jubileum samen met zijn klanten en partners – in
de huidige tijden van de corona-crisis, iets stiller dan gepland.
In het spoor van de pioniers
Onder het motto ‘In het spoor van de pioniers’ staan in het jubileumjaar niet alleen de
fietsen, maar vooral ook de mensen centraal die de geschiedenis van het merk mee
hebben vormgegeven en nog steeds vormgeven. FLYER heeft in zijn jubileumjaar unieke
verhalen te vertellen: van de start-up rond de knutselaar Kohlbrenner, over de visie van
de jarenlange bedrijfsleider Kurt Schär en zijn getrouwen tot het huidige management
van FLYER AG.
De interessante verhalen maken ook deel uit van de in dit jubileumjaar nieuw opgezette
fabrieksrondleiding, waarbij FLYER-klanten het bedrijf en het merk op een interactieve
manier leren kennen.
Het eerste artikel in het kader van onze jubileumviering is een interview met FLYER CEO
Andreas Kessler over de evolutie van het merk FLYER. U kunt dit interview hier lezen:
https://www.flyer-bikes.com/nl-nl/25-jaar-flyer-de-evolutie-van-een-uniek-zwitsers-merk
Nieuwe FLYER-website
Precies op tijd voor ons jubileum presenteert FLYER een volledig nieuwe website met
een frisse uitstraling en toegevoegde waarde voor FLYER-dealers en klanten.
Belangrijke vernieuwingen zijn de snellere en overzichtelijkere informatie over het
FLYER-modelaanbod en de verbeterde mogelijkheid om direct via de website een
proefrit bij een FLYER-dealer in de buurt te boeken.
Link naar nieuwe website: https://www.flyer-bikes.com/nl-nl/e-bikes
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Verjaardagsfiets en wedstrijd
Voor de eindklanten van FLYER is er vanaf begin deze zomer een aantrekkelijke
jubileumwedstrijd.
FLYER-klanten kunnen zich verheugen op een bijzonder hoogtepunt voor hun 25e
verjaardag. Zelfs als hoofdontwikkelaar Philipp Suter hier geen details wil onthullen, "Voor
de verjaardag van het merk hebben we een exclusieve en gelimiteerde editie van de
FLYER-jubileumfiets ontwikkeld die we in het begin van de zomer zullen presenteren",
zegt Suter.
Zwitserse e-bike-pionier – altijd de vinger aan de pols
Wat begon als een privéproject van een vindingrijke knutselaar, werd in de loop van de
tijd een echt succesverhaal. Bouwend op de pijlers ‘uitstekende Zwitserse kwaliteit’,
‘innovatiekracht’, ‘oog voor detail’ en ‘hoogstaand en tijdloos design’ zet FLYER zich in,
zodat de e-bike goed ingeburgerd raakt. De behoeften van de klanten komen daarbij
steeds op de eerste plaats.
Vandaag is de e-bike de groeimotor van de fietsenmarkt, met voortdurend stijgende
verkoopcijfers in alle belangrijke internationale markten. FLYER hoort bij de topmerken
voor e-bikes en monteert ook in 2020 zijn premium e-bikes nog steeds in de
hoofdvestiging op de Zwitserse Hoogvlakte. Van klassieke fietsen met lage instap en
citybikes tot sportieve e-mountainbikes, elke klant vindt de fiets van zijn dromen in het
actuele aanbod van de Zwitserse e-bikeproducent. Na de modernisering en uitbreiding
van de montagecapaciteiten in de hoofdvestiging in het Zwitserse Huttwil in 2018 is het
bedrijf helemaal klaar voor verdere groei. In de beginjaren werden slechts enkele honderd
FLYER e-bikes verkocht. Vandaag vertrekken er uit de fabriek in Huttwil elke maand bijna
6.000 FLYER e-bikes. De huidige CEO Andreas Kessler kijkt tevreden terug en vol
vertrouwen vooruit: “Bij FLYER hebben we altijd in het succes van de e-bike geloofd. Wij
zijn er trots op dat ons bedrijf heeft meegeschreven aan de geschiedenis van de e-bike
in Europa. Ons bedrijf heeft steeds kunnen rekenen op competente en zeer gemotiveerde
medewerkers, die zich ook in moeilijke tijden hard hebben ingezet voor de ontwikkeling
van onze producten.” Door zich te onderscheiden met een technologieplatform FIT en
innovaties, zoals de onlangs gelanceerde crossover e-bikes, blijft FLYER toonaangevend
in zijn branche. Bijzonder geliefd bij de klanten zijn tegenwoordig de veelzijdige FLYER
Upstreet5, de sportieve e-mountainbikes uit de FLYER Uproc-serie en de nieuwe FLYER
Goroc-modellen, die sportieve genen en alledaagse deugdelijkheid combineren.
Recent nieuws over alle activiteiten en aanbiedingen in het jubileumjaar op de website
van FLYER, https://www.flyer-bikes.com/nl-nl/25-jaar-flyer, en in de nieuwsbrief van
FLYER (registreer op https://www.flyer-bikes.com/nl-nl/nieuwsbrief ).
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Download foto’s van het jubileum:
https://media.flyer-bikes.com/share/7F3680DC-C1DD-4B33-BDC860403914AB7E/

Downloadfoto’s (uitsnijdingen en sfeerfoto’s) van alle actuele FLYER-modellen
2020:
Website: https://media.flyer-bikes.com/login/
Gebruiker: presse@flyer.ch
Wachtwoord: Presse_Media

Het Zwitserse bedrijf FLYER AG ontwikkelt en produceert premium e-bikes onder de merknaam FLYER.
De e-bike-pionier biedt fietsen aan die beantwoorden aan elke behoefte: van klassieke fietsen met lage
instap en citybikes tot sportieve e-mountainbikes. In de hoofdvestiging in Huttwil, op de Zwitserse
Hoogvlakte, zijn ongeveer 230 personeelsleden werkzaam in een moderne fabriek die exclusief is
ontworpen voor de productie van elektrische fietsen. De dochterondernemingen in Duitsland, Oostenrijk en
Nederland bieden aan nog eens 50 personeelsleden werk. De fabriek in Huttwil, die overeenkomstig het
duurzaamheidsbeleid van het bedrijf volgens de Minergie-P®-filosofie is gebouwd, is een attractie op zich
en wordt jaarlijks door circa 10.000 bezoekers bezocht. FLYER is op het gebied van e-bikes marktleider in
Zwitserland, en meer dan 75% van de productie wordt geëxporteerd, voornamelijk naar Duitsland en de
Benelux. FLYER is bovendien actief op de Oostenrijkse, Franse en Italiaanse markt. In 2020 viert het merk
FLYER zijn 25-jarig jubileum.
www.flyer-bikes.com
Nadere informatie (media):
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 55 75 Mobiel: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch
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