PERSBERICHT
INTERSPORT sluit partnership met BASIC FIT
Hoevelaken, 5 februari 2019 – Per februari 2019 is het driejarige partnership tussen INTERSPORT en Basic-Fit van
start gegaan. “Een logische en zeer gewenste samenwerking, omdat ruim 550.000 actieve sporters zich aan BasicFit hebben verbonden. Zo kunnen wij sportend Nederland direct bereiken en samen met Basic-Fit de krachten
bundelen om iedereen te stimuleren te gaan sporten en te blijven sporten”, aldus Jan Willem Juffer, directeur
divisie Sport Euretco.
Ron Bruinenberg, Retail en Marketing Manager INTERSPORT Nederland: “Wij zijn er trots op dit partnership te
kunnen aankondigen. De overeenkomst tussen INTERSPORT en Basic-Fit past perfect binnen onze strategie om
meerjarige samenwerkingen aan te gaan met de meest relevante partners. We kijken hierbij naar partners met een
sterke positionering, een verspreid netwerk in de steden van onze ondernemers en vooruitstrevende
communicatie naar de leden. Vanuit INTERSPORT zullen wij de leden van Basic-Fit echt gaan verrassen met
exclusieve voordelen. Dit kan in de vorm van de beste sport specifieke deals zijn, maar ook in de vorm van een
exclusief event of bijzondere service.”
“Wij zijn erg blij met deze samenwerking, omdat we met INTERSPORT als partner een internationale sportretailer
aan ons hebben gebonden die bijdraagt aan onze missie om onze leden de beste prijs-kwaliteit verhouding te
bieden”, vertelt International Business Development Manager Niek van Wieringen.
Basic Fit is actief in 5 landen en is met meer dan 600 fitness clubs en 1.8 miljoen leden de grootste fitnessketen in
Europa. Namens INTERSPORT en Basic-Fit zijn Ron Bruinenberg en Niek van Wieringen nu aan het inventariseren
welke landen zich bij deze samenwerking kunnen aansluiten. “Dit partnership heeft de potentie om zich
internationaal uit te breiden. Dit zou een enorme stap voorwaarts betekenen voor beide organisaties”, aldus Ron
Bruinenberg.
Over Intersport
INTERSPORT (internationaal opgericht in 1968) is dé sportspeciaalzaak voor iedereen, die zich graag fit voelt en
plezier aan sport beleeft. Met circa 60 sportwinkels in Nederland en in totaal ruim 5.400 winkels in meer dan 40
landen is er altijd wel een INTERSPORT in de buurt! De INTERSPORT-winkels bieden een ruim assortiment aan
topmerken, hebben internationale service- en garantievoorwaarden, gekwalificeerde medewerkers en zijn bij
uitstek de specialist in o.a. voetbal, fitness, tennis, running, wandelen, zwemmen, indoor, wintersport en hockey.
Bij INTERSPORT combineren we de kracht van een grote, internationale winkelformule met de sterke lokale
betrokkenheid van onze zelfstandige ondernemers en dragen we graag bij aan een gezondere levenswijze. In
Nederland is INTERSPORT onderdeel van Euretco B.V.
Over Euretco
Euretco is de grootste retailservice-organisatie in Nederland, die samenwerkt met zo’n 1.900 ondernemers en franchisenemers.
In totaal exploiteren zij bijna 2.750 winkels in de branches wonen, mode, sport, doe-het-zelf en media. De gezamenlijke
consumentenomzet bedraagt € 2,3 miljard. De kernactiviteiten van Euretco zijn: retailservices, franchise, groothandel en
financiële dienstverlening aan zelfstandig ondernemers. Tot bekende winkelformules en vloerconcepten behoren onder andere
INTERSPORT, Runnersworld, The Athlete’s Foot, Libris, Blz, Hubo, Multimate, Decorette, Vivante, Binnen, Slaapkenner en
Topform. Daarnaast beschikt Euretco via Babyface en Blue Rebel over internationale topmerken in het baby- en
kinderkledingsegment. De zelfstandigheid en maximale ondersteuning van de ondernemer staan centraal in de relatie.
Ondernemers profiteren naar eigen inzicht van inkoopvoordeel, regelmatige kennisuitwisseling en verkoopsamenwerking. Met
zo’n 310 medewerkers staat Euretco dagelijks voor hen klaar. Euretco is onderdeel van de EK/servicegroup, een Europese
coöperatie met 2.100 zelfstandige retailers in de branches woonaccessoires, speelgoed, luxe huishoudelijke artikelen, witgoed en
kantoorartikelen.
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