April 2022

Workshop Garmin op 12 mei

Een fietscomputer behoort tegenwoordig tot de standaarduitrusting van
sportieve fietsers. Garmin is een van de bekendste merken op het gebied van
fietscomputers en fietsnavigatie. De toestellen beschikken over enorm veel
mogelijkheden. Daarom organiseren wij op 12 mei in onze winkel een
workshop Garmin. Ruurd Feenstra van Garmin komt dan tekst en uitleg
geven over de producten. Tijdens deze avond leer je hoe je gedetailleerde
gegevens over je prestaties kunt bekijken, hoe je je volgende rit kunt plannen
en ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De workshop begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Aanmelden kan
door het aanmeldformulier in te vullen en dit te mailen
naar: administratie@gortertweewielers.nl.
De plekken zijn beperkt, dus wacht niet te lang!

Maak kennis met de Fiets van het Jaar

De aerobike van Lapierre, de Aircode, is door het magazine Grinta!
uitgeroepen tot racefiets van het jaar! En wij hebben deze schitterende fiets
bij ons staan! Met behulp van onze 3D-Bodyscan doen wij een bikefit om de
juiste maat te bepalen en passen wij de fiets ergonomisch aan op uw lichaam.
Hierdoor krijgt u de fiets die perfect bij u past

Interesse? Bel naar 050312 9256 of mail naar info@gortertweewielers.nl voor
een afspraak of kom langs voor meer informatie!

Onze kennis van Shimano is weer up-todate

Ons bedrijf is officieel Shimano Service Center. Elke fietstechnicus van een
Shimano-gecertificeerd Service Center maakt gebruik van de meest moderne
technologieën en werkt met originele Shimano-onderdelen. Onlangs hebben
we onze jaarlijkse ‘Shimano Certified Mechanic’ cursus gehad en uiteraard
zijn we allemaal geslaagd!

Welke schoen past bij jouw voeten?

Fietsschoenen zijn verkrijgbaar in alle kleuren en met verschillende
sluitsystemen: van klittenband tot snelsluiters, maar ook nog met veters. Het
belangrijkste is dat ze lekker zitten. Voordat wij kijken naar de schoenen,
analyseren we jouw voeten van top tot TEEN om de juiste producten te
kunnen adviseren uit onze uitgebreide collectie aan schoenen van Lake en
Shimano en zolen van SQlab en Currex! Bovendien geven wij 30 dagen
omruilgarantie.

Bel naar 050 312 9256 of mail naar info@gortertweewielers.nl voor een
afspraak met een van onze schoenspecialisten!

Nieuwe medewerker
Sinds 1 maart is Bas Pijl het team van Erik Gorter
Tweewielers komen versterken. Bas Pijl is 32
jaar, gek van mountainbiken en heeft jarenlange
ervaring als fietstechnicus. Hij is fulltime in onze
werkplaats te vinden, waar hij ook
verantwoordelijk is voor de planning. Wij zijn dan
ook heel blij met deze aanwinst voor ons team!

Evenementenkalender 2022
Donderdag 12 mei
Workshop Garmin
Tips & Tricks om je Garmin toestel optimaal te gebruiken
Zaterdag 11 juni
Viering 25-jarig bestaan Erik Gorter Tweewielers
We nodigen je graag uit om samen met ons dit feestelijk jubileum te vieren
Op onze website vind je nadere informatie over deze evenementen.

Heb je interesse in of wil je je aanmelden voor één van deze evenementen?
Stuur dan een email naar: administratie@gortertweewielers.nl .
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