Persbericht

FLYER is partner van Bike Village Huttwil, de finale van de
ÖKK Bike Revolution – e-bike pionier steunt feest van de
wielersport.
Huttwil, 24 maart 2022: Tussen 23 en 25 september 2022 verandert Huttwil in “Bike
Village”, een locatie van de finale van de nieuwe raceseries "ÖKK Bike Revolution”. De
meest geliefde FLYER e-bikes staan hierbij in het middelpunt van de belangstelling. De
hoofdvestiging van de Zwitserse e-bike-pionier in Huttwil maakt deel uit van het unieke
race- en evenementenweekend. Er vinden onder andere verschillende ride-outs plaats
met FLYER e-bikes en de bezoekers van het event kunnen de actuele FLYER modellen
testen. De evenementenserie "ÖKK Bike Revolution” start op 25 maart in Monte Tamaro;
de voorbereidingen voor het "Bike Village Huttwil" in de herfst zijn dan al in volle gang
zijn bij FLYER.
De raceserie vormt een nieuw, aantrekkelijk platform voor de wielersport in Zwitserland. Het
evenement combineert topsport en amateursport en promoot jong talent gebeurtenissen op het
gebied van mountainbiken. De Zwitserse top-mountainbikers Nino Schurter, Ralph Näf en de
broers Mathias en Lukas Flückiger zijn de prominente gezichten en ambassadeurs van het
evenement.

"Centraal in ons evenement staat de liefde voor de mountainbikesport en dan mogen emountainbikes niet ontbreken. FLYER, met haar fabriek in Huttwil, is de ideale partner voor ons
grote fietsfeest, wat direct voor hun deurplaatsvindt", aldus Peter Zulauf, voorzitter van "Bike
Village Huttwil". Op de campus Perspektiven wordt een beleveniswereld geschapen in Huttwil.
Tussen de races
door vinden er fietstochten en diverse side-events plaats. Het weekend wordt een groot
spektakel voor de wielersport. FLYER biedt e-bike-excursies aan in de directe omgeving en de
bezoekers kunnen op de FLYER Stand op de campus e-bikes testen en het merk en haar
makers leren kennen.
"Zo'n eersteklas raceserie voor professionals en amateursporters, gecombineerd met veel
geweldige side-events voor iedereen die geïnteresseerd is in fietsen, heeft nog nooit eerder in
Zwitserland plaatsgevonden. Daarom was het ons vanaf het begin duidelijk dat we met FLYER
een actief onderdeel van het "Bike Village” in Huttwil wilden zijn", zegt Andreas Kessler, CEO
van FLYER. Bij FLYER kijkt iedereen uit naar de drie dagen in het najaar en de mogelijkheid
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om e-mountainbiken tijdens het evenement onder de aandacht te brengen bij een groot en
geïnteresseerd publiek.
De ÖKK-serie omvat dit jaar drie evenementen en start op 25 tot 27 maart in Monte Tamaro.
De tweede bestemming is Chur met een City-Event van 22 tot 24 april. De grote finale vindt
plaats in Huttwil in Oberaargau van 23 tot 25 september.
Te downloaden foto’s FLYER / Bike Village Huttwil:
https://media.flyer-bikes.com/share/614FC373-4068-4473-916B5C791CF01719/

Te downloaden foto’s (vrijstaand en sfeerbeelden) van alle Flyer-modellen en van het bedrijf in
het algemeen:
Website: https://media.flyer-bikes.com/login/
Gebruiker: presse@flyer.ch
Wachtwoord: Presse_Media
Bike Village Huttwil – de finale van ÖKK BIKE REVOLUTION. Gezinnen, fijnproevers, hobby- en
beroepsfietsers beleven in Huttwil een evenement dat nieuwe maatstaven zet. De ÖKK BIKE REVOLUTION
wordt gevormd door een sterke gebruikerservaring, moderne formaten en een sterke gemeenschapszin. Van
23 – 25 september 2022 beleven de gasten een gebundelde lading highlights waarvan het hart van elke fietser
sneller gaat kloppen. Van een parcours voor kinderen, via voorstellingen van outfitters tot persoonlijke
ontmoetingen met de professionals in de paddock. Geïnteresseerden kunnen de drie regio's Oberaargau,
Emmental en Luzern Hinterland geografisch en culinair op de fiets ontdekken.
www.bikevillagehuttwil.ch
Meer informatie:
Bike Village Huttwil, Peter Zulauf T: +41 79 253 57 55 peter.zulauf@bikevillagehuttwil.ch
Pioniersgeest, Zwitserse precisie en het streven naar topkwaliteit vormden de basis waarop begin jaren 90
FLYER werd opgericht. Gebruikmakend van de ervaring en vakkennis die in dertig jaar binnen het bedrijf is
opgebouwd, produceren nu zo'n driehonderd medewerkers in Huttwil, in het hart van Zwitserland, dagelijks tot
vierhonderd hoogwaardige e-bikes. Of het nu is voor dagelijks gebruik, ontspannen fietstochten of
spectaculaire ritten door de bergen: FLYER biedt voor ieder terrein en elk seizoen een passende e-bike. Met
baanbrekende innovaties die bepalend zijn geweest voor de evolutie van de elektrische fiets, is het bedrijf
uitgegroeid tot marktleider in Zwitserland. In Duitsland, Oostenrijk en Nederland is FLYER met
dochterondernemingen vertegenwoordigd, in Frankrijk en Italië heeft het eigen verkooporganisaties.
www.flyer-bikes.com
Meer informatie (media):
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 5575 Mobiel: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch

