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Cykelkraft blir ny partner till Göteborgsgirot och tar över
service och försäljning i eventbyn
Sveriges största cykelbutik blir nu Göteborgsgirots nya samarbetspartner i eventbyn på
Heden. Cykelkraft kommer bland annat hantera försäljningen i det officiella
försäljningstältet, stå för den allmänna cykelservicen och anordna aktiviteter för barnen.
Göteborgsgirot är Västkustens största cykelevenemang och drar tusentals cyklister varje år.
För att eventet ska nå upp till deltagarnas höga förväntningar inleds nu ett nytt samarbete
med Cykelkraft, som dagarna innan öppnar sin nya flagshipstore i Sisjön, Göteborg.
– Göteborgsgirot ska vara ett festligt tillfälle med fullt fokus på cykel, och det kommer
Cykelkraft att kunna leverera, säger Albin B. Kummel, projektledare på Göteborgsgirot.
Cyklisterna vill ha ett brett utbud av tillbehör, kläder, erbjudanden och roliga aktiviteter och
därför är vi jätteglada att Cykelkraft i år blir vår partner.
En viktig del av evenemanget är den gratis cykelservice som deltagarna kan få i eventbyn och
längs med bansträckningarna. Den kommer Cykelkraft att stå för och dessutom flera andra
aktiviteter.
– Vi kommer till exempel ha elcyklar på plats för provkörning, visa upp nya cykelmodeller
och anordna barnaktiviteter, säger Ida Berndtros, marknadschef på Cykelkraft.
Göteborgsgirot äger rum 4–6 maj och tidpunkten är perfekt för alla parter eftersom
Cykelkrafts nya flagshipstore på 800 kvm i Sisjön slår upp portarna samma vecka.
– Det är otroligt roligt att både gå in som en huvudpartner till Göteborgsgirot och öppna
butik under samma vecka i maj. Vi tycker att Göteborgsgirot är helt rätt event då det är en
cykelhelg som riktar sig till alla typer av cyklister, precis som vi gör. Tillsammans kan vi skapa
ett intresse för cykling som främjar cykelsporten i Göteborg och södra Sverige, säger Ida
Berndtros.
För mer information om Göteborgsgirot se: goteborgsgirot.se
För mer information om Cykelkraft se: cykelkraft.se
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Göteborgsgirot genomförs 4–6 maj och är Västkustens största cykelfest. Evenemanget vill på ett glädjefyllt sätt
lyfta fram cykling som motionsform och öka integrationen genom att förlägga cykellopp genom Göteborgs
samtliga stadsdelar.

