Pressemeddelelse

Cykelstafetten Spar Nord og Cykeltøjfirmaet Xtreme indgår partnerskab
Xtreme og Cykelstafetten Spar Nord er inde i en rivende udvikling og med det ny partnerskab er det to markante
spillere der går sammen.
Xtreme er Danmarks førende leverandør af cykeltøj til firmaer og cykelklubber. Xtreme har eksisteret siden 2001 og
stifteren Peter Konggaard været en del af cykelmiljøet siden 1980.
Ole Egeblad, Cykelstafetten; ”Xtreme bliver en fremragende partner for Cykelstafetten Spar Nord. Med deres mange
virksomhedskunder og cykelklubber kan vi komme endnu bredere ud til fordel for alle cykelmotionister i Danmark”
Peter Konggaard, Direktør og indehaver af Xtreme; ”Cykelstafetten Spar Nord er et af de mest spændende og
innovative cykelevents vi har set siden vi startede i 2001. Alle kan cykle med – og det er events af særdeles høj kvalitet –
præcis som det cykeltøj vil leverer”.
Cykelstafetten og Xtreme udvikler sammen et nyt lækkert designet sæt cykeltøj

I første omgang vil Cykelstafettens ny outfit blive produceret i begrænset omfang og senere er det planerne, at alle kan
købe det.
Cykelstafetten blev ”Årets Cykelevent 2017 ”
Ved det prestigefyldte Danish Bike Award show i december vandt Cykelstafetten prisen som årets cykelevent, og det
var ikke helt uden grund. Deltagerne fra 2016 og 2017 har stort set enstemmigt kåret Cykelstafetten til Danmarks
sikreste, hyggeligste og bedste cykelevent. Desuden har de deltagende virksomheder rost eventen til skyerne for
sikkerheden og konceptet der sikrer, at virksomhedernes kunder og medarbejdere kan deltage uanset, hvor stærkt man
cykler – kort sagt ALLE kan være med.
Læs mere om Cykelstafetten Spar Nord på: www.cykelstafetten.com og om Xtreme på: http://xtreme.dk/
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