FIETSHELMEN – GROEPSAANKOOP ROND DE WATERTOREN VZW
(Electrisch) Fietsen wint aan belang
Rond de Watertoren vzw organiseert een groepsaankoop fietshelmen met zeer sterke
condities.
Ideaal als sensibilisering of eindejaarsgeschenk voor de medewerkers.
Het belang van bewegen kan niet genoeg benadrukt worden. Veilig fietsen van en naar het werk kan
daarbij helpen en je kan jouw medewerkers daartoe stimuleren door het aanbieden van een
fietshelm. Het kan een mooie incentive zijn of misschien kijk je nu al uit naar een efficiënt
eindejaarscadeau. Of het is misschien gewoon een nuttig cadeau voor jezelf!

Bedrijventerreinvereniging Rond de Watertoren vzw biedt de kwaliteitsvolle fietshelm QT
Tech Urban Flux aan voor €55 excl. btw, ongeacht het aantal. De aanbevolen
winkelverkoopprijs is +/- €100.
Aarzel niet en teken in voor 30.10.2020. De helmen worden geleverd bij het bedrijf ten
laatste 4.12.2020. Met facturatie vanuit Rond de Watertoren vzw.
Bestellen kan via dit FORMULIER.
Productinformatie fietshelm Helm Urban Flux
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High end inmold helm
Extra lage bescherming achteraan hoofd voor extra bescherming
Uitneembare wasbare paddings
Evo gesp en draaiknop voor extra comfort en stabiliteit
Inclusief geintegreerd voor en achterlicht, alsook richtingaanwzijzers, te bedienen met
afstandbediening,
Reflecterende stickers
Usb oplaadbaar
1 kleur (donkergrijs)
2 maten: medium (52cm-58cm hoofdomtrek) en large (58cm-62cm hoofdomtrek)
Geschikt voor gewone fietsen, electrische fietsen en speed pedelec (informatie leverancier)
Sensibilisering
Naast het aanbieden van de fietshelmen kan je ook een 10-daagse sensibiliseringactie organiseren
voor jouw medewerkers. Door middel van aftelborden en leuke quotes aan de fietsenstalling kan je
de medewerkers nieuwsgierig maken, stimuleren om met de fiets naar het werk te komen en op de
laatste dag het cadeau: de fietshelm overhandigen! Een dergelijke actie creëert rumour around the
brand, brengt positivisme op de werkvloer en verhoogt de sportieve perceptie van jouw
bedrijf. Rond de Watertoren vzw kan jou de borden (zonder logo's) met inschuifborden gratis
ontlenen, dankzij Demival. Indien je gebruik wenst te maken van deze borden, stuur dan een mail
naar Yannic Demeyer via info@ronddewatertoren.be. Indien meer informatie gewenst kan je ook
bellen: 0497 480 657.
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