
16-9-2019 Spanninga zoekt meer innovatieve samenwerking - NieuwsFiets Media & Events

https://nieuwsfiets.nu/2019/09/13/spanninga-zoekt-meer-innovatieve-samenwerking-op/ 1/2

Spanninga zoekt meer innovatieve
samenwerking
 13 september 2019  Nieuws, Uitgelicht

JOURE – (+ VIDEO!) Als je kijkt naar de recente productpresentaties
van Spanninga op de Eurobike, dan valt het op dat de 100-jarige
Nederlands/Franse leverancier van �etsverlichting steeds meer
betrokken is bij projecten met andere partners uit de industrie.

Daarmee wil Spanninga het onderscheidend vermogen op peil houden. In de stand op de Eurobike was

er natuurlijk alle aandacht voor de Commuter Carrier, die in nauwe samenwerking met MIK, Massload

en Tracefy ontwikkeld is. Dat de drager werd onderscheiden met een Eurobike Award maakte het

feestje helemaal compleet. “Het zit er allemaal op: geïntegreerd achterlicht met een brede straal, een

breed scala aan instellingen zodat de drager kan worden aangepast aan de grootte van het wiel en de

rijder, meer ruimte voor de voeten en de GPS-module als antidiefstalfunctie. De juryleden waren ook

onder de indruk van de zeer aantrekkelijke prijs voor het hele pakket,” aldus het juryrapport.

BIANCHI E-SUV | Ook bijzonder was Spanninga’s samenwerking met Bianchi, die op de Eurobike hun

stijlvolle e-SUV lanceerde. Deze o�road e-bike wordt gekenmerkt door een opvallend maar stijlvol

design en is voorzien van geïntegreerde verlichting van Spanninga. Bianchi’s e-SUV is een nieuwe

generatie e-bikes, die het Bianchi Lif-E-programma van elektrische intelligentie belichaamt. “De

ontwikkeling van de e-SUV samen met Spanninga verlichting is een goed voorbeeld van de groeiende

belangstelling van �etsfabrikanten voor de integratie van lichten als onderdeel van hun identiteit,” zegt

Spanninga’s marketing manager Aurélie Gil-Dos-Santos.
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LOOK GEO | Een derde interessante samenwerking is die tussen Spanninga en pedalenproducent Look.

Recentelijk lanceerde Look de Geo-Trekking, een platform van pedalen voor terrein, avontuurlijk- en

stadsgebruik. Zowel de Geo-Trekking als Geo-Trekking ROC-modellen zijn ook beschikbaar in ‘VISION’ -

formaten, met extra afneembare LED-lampen, die in samenwerking met Spanninga zijn ontwikkeld voor

extra essentiële zichtbaarheid. In tegenstelling tot een standaardlamp in een vaste positie op de �ets,

zijn pedalen onderhevig aan ronddraaiende bewegingen, wat hun zicht aanzienlijk vergroot door een

oscillerende straal van voor en achter te creëren. “Met de statische, �its- en ‘Flash Eco’ -modi kunnen

berijders met de Vision-lichten op de meest e�ectieve manier de aandacht trekken,” licht Gil-Dos-

Stantos nog toe.

BROUWER | De Eurobike was voor de nieuwe managing director Kees Brouwer een mooi moment om

de markt beter te leren kennen. Nu heeft hij als sportieve �etser vanzelf al veel a�niteit met de

�etsbranche, maar de Eurobike is dan een perfect moment om in korte tijd veel mensen te leren

kennen. “Ik hou ervan om te werken in een internationale omgeving, zoals in een markt als deze waar

Spanninga actief is met aansprekende producten,” laat Brouwer weten. “De markt verandert in een

hoog tempo en daarom zal Spanninga mee moeten veranderen. Die verandering is overigens al ingezet

door oprichter Feike Spanninga en mijn aanstelling is onderdeel van dat veranderingsproces.”

KLIK HIER voor meer interessante �etsvideo’s op NieuwsFietsTV

STAND OUT SPANNINGASTAND OUT SPANNINGA
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