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Beobank nieuwe partner van Belgian Cycling
Brussel, 21 januari 2019 – Beobank en Belgian Cycling kondigen vandaag met veel trots een
partnerschap aan voor de komende twee jaar. Beobank wordt niet alleen sponsor van de nationale
wielerploegen, maar zal ook de verschillende professionele en recreatieve wielerevents van Belgian
Cycling ondersteunen.
Tijdens een persconferentie in Brussel gaven Belgian Cycling en Beobank meer toelichting bij de
nieuwe samenwerking. Beide partijen hebben elkaar gevonden in een gedeelde visie en een
gemeenschappelijk waardenpatroon, legt Guy Schellinck, CEO van Beobank, uit: “Bij Beobank willen
we dicht bij onze klanten staan en lokale verankering is daarvoor cruciaal. Met dit partnership
ondersteunen we een sport die in België een grote traditie heeft, een sport die mensen samenbrengt
en die toegankelijk is voor iedereen. Wielrennen verbindt mensen, en dat is ook wat onze bank tracht
te doen.”
Vanaf het Wereldkampioenschap veldrijden, dat op 2 en 3 februari plaats vindt in het Deense Bogense,
zal Beobank voor het eerst als shirtsponsor te zien zijn op de kledij van de verschillende nationale
wielerploegen. Daarnaast zal het Beobank logo ook opduiken in de communicatie en langs het
parcours van de verschillende Belgische kampioenschappen die Belgian Cycling organiseert, gaande
van cyclocross over BMX en mountainbike tot en met de kampioenschappen op de weg.
“Dankzij het partnerschap met Belgian Cycling verzekeren we ons van een hoge zichtbaarheid in beide
landsdelen gedurende het hele jaar. Daarnaast biedt de samenwerking ook verschillende
opportuniteiten op vlak van netwerking en events voor onze medewerkers, klanten en B2B relaties. We
zijn dan ook bijzonder trots op deze overeenkomst”, aldus Cyril Guilloret, Marketingdirecteur bij
Beobank.
Ook Belgian Cycling toont zich enthousiast over het nieuwe partnerschap: “Belgian Cycling staat de
komende jaren voor enkele belangrijke uitdagingen: uitbouw van het dameswielrennen, de
verschillende disciplines, het klimproject, het WK 2021 dat dichterbij komt. Ook de bouw van een
nieuwe bondszetel zal de nodige energie vergen. De samenwerking met Beobank, die het resultaat is
van wederzijds vertrouwen en de wil om op een structurele manier samen te werken, geeft ons de
ademruimte om de Belgische wielersport de komende jaren verder te ontwikkelen.”, aldus
bondsvoorzitter Tom Van Damme.
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Over Beobank:
Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die gepersonaliseerde
producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en aan kleine ondernemingen. Beobank heeft
een netwerk van 230 verkooppunten (eigen kantoren, zelfstandige agenten en PRO Centers) die de klanten helpen bij de
realisatie van hun persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve
betalingsoplossingen, spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die
aangeboden worden met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 620.000 klanten en 1.500
medewerkers in België. Meer info: www.beobank.be

