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ASSA ABLOY trapt veldritseizoen af met Main Partnership 
 
Het nieuwe cyclocross-seizoen schiet binnenkort uit de startblokken. En net als vorig jaar tekent 
ASSA ABLOY present. Dit keer niet voor enkele wedstrijden, maar met een volledig partnership 
voor alle Superprestige-crossen en twee Wereldbeker-ritten in 2021-2022. Een mooie 
overeenkomst met Flanders Classic die beslist wat stof – en modder – zal doen opwaaien. 
 
Branding opportuniteiten 
Sportsponsoring levert niet alleen mooie plaatjes op, het is ook een bijzonder effectieve 
marketingstrategie. En dat hebben ze bij ASSA ABLOY Entrance Systems goed begrepen. Samen met 
ASSA ABLOY Opening Solutions en ASSA ABLOY Global Solutions zijn ze hoofdpartner voor het 
nieuwe veldritseizoen. Om hun naam nog meer in beeld te krijgen en het grote publiek 
nieuwsgierig te maken, hebben ze een Main Partnership afgesloten voor alle Superprestige- 
wedstrijden en twee Wereldbeker-ritten. Een origineel branding verhaal met aantrekkelijke 
opportuniteiten die hun naamsbekendheid alleen maar ten goede komen. 
 
Visibiliteit ten top  
Tijdens de wedstrijden zal ASSA ABLOY uitgroeien tot een vertrouwd gezicht want de visibiliteit is 
maximaal. Zo kunnen renners en kijkers kennismaken met een uit de kluiten gewassen ASSA 
ABLOY-opblaasboog, zijn er twee Herasdoeken in tv-view, is er 25 meter finishboarding en maar 
liefst 150 meter aan spandoeken. Bovendien zal je niet naast het ASSA ABLOY-logo kunnen kijken … 
Op de interviewbackdrop, de podiumbackdrop, de start- en finishboog, de led-boardings op het 
parcours,  de tickets, de event websites, de printcampagne: het logo is alom tegenwoordig. 
 
Superprestige en Wereldbeker 
Concreet zal ASSA ABLOY in the picture staan op de acht Superprestige-wedstrijden van organisatie 
Flanders Classic (Gieten op 3/10/2021, Ruddervoorde op 23/10/2021, Niel op 11/11/2021, 
Merksplas op 20/11/2021, Boom op 4/12/2021, Heusden-Zolder op 27/12/2021, Diegem op 
29/12/2021 en Gavere op 12/02/2022) en de Wereldbeker-crossen in Overijse (31/10/2021) en 
Hulst (2/01/2022). Naast de visibiliteit op en naast het parcours zijn er per wedstrijd ook een mooi 
aantal VIP-arrangementen en tickets voorzien voor ASSA ABLOY. Met die tickets worden trouwens 
een aantal leuke wedstrijden op poten gezet. Check dus regelmatig www.assaabloyentrance.be. 
 
 

 
Voor meer informatie: 
 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, Gontrode Heirweg 192, 9090 Melle, tel +32 (0)9 239 54 01 
 
De ASSA ABLOY Groep is wereldleider in toegangsoplossingen. Dagelijks zijn wij voor miljoenen mensen een 
poort naar de wereld.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems biedt oplossingen voor een vlotte en veilige doorstroming van goederen en 
personen. Ons uitgebreide aanbod omvat geautomatiseerde poorten en deuren voor voetgangers, industriële 
gebouwen en woningen, laad- en lossystemen, omheiningen en servicepakketten. 
 

Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be   
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