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BMC Polska rusza z projektem BMC Labs

BMC Polska rusza z nowym projektem – BMC Labs. W ramach tej

inicjatywy  oferowany  jest  cały  szereg  różnych  usług

dostosowanych do potrzeb kolarskiej  społeczności,  w tym m.in.

bikefitting,  doradztwo i  treningi.  Pierwszym oficjalnie  otwartym

salonem  jest  krakowski  Profidea  BMC  Lab.  Jak  zapowiada  BMC

Polska,  w  2020  r.  w  niektórych  dużych  miastach  pojawią  się

kolejne salony sieci BMC Labs.

Projekt BMC Labs łączy w sobie szereg zróżnicowanych usług skierowanych

do fanów kolarstwa ze  sportowym zacięciem.  BMC Polska  wskazuje,  że

podstawowym założeniem programu BMC Labs jest  połączenie rowerów

marki BMC Switzerland z usługami najlepszych w Polsce bikefitterów. W

efekcie  zainteresowane osoby  mają  zdecydowanie  łatwiejszy  dostęp  do

doradców  posiadających  ekspercką  wiedzę  i  doświadczenie  dotyczące

wyboru i odpowiedniego dopasowania roweru.

„W  BMC  Labs  wcielamy  w  życie  wartości  stojące  za  marką  BMC.

Przywiązanie do jakości i  nawet najmniejszych szczegółów przekłada się

tutaj  na  kompleksowe  podejście  do  klienta.  Formuła  projektu  nie  jest

sztywno ograniczona. Lista oferowanych usług to nie tylko mający coraz

większe znaczenie dla pasjonatów kolarstwa profesjonalny bikefitting, ale

też inne formy wsparcia. Chodzi m.in. o testy rowerów BMC, konsultacje z

fizjoterapeutami i trenerami, a także wspólne treningi” – mówi Krzysztof

Spławski, menedżer ds. sprzedaży i produktów w BMC Polska.

Profidea BMC Lab w Krakowie

Pierwszym oficjalnie otwartym w ramach projektu BMC Labs salonem jest –

zlokalizowany  w  Krakowie  –  Profidea  BMC  Lab,  którego  działalność

zainaugurowano 25 października 2019 r.

„Profidea BMC Lab powstał  z myślą o tych wszystkich klientach, którzy

cenią sobie profesjonalizm i możliwość spokojnej rozmowy. Stworzyliśmy



taką  nową  przestrzeń  spotkań  kolarskich,  aby  nawet  najbardziej

wymagający klienci czuli się komfortowo, opowiadając przy kawie o swoim

wymarzonym  rowerze”  –  mówi  Tamara  Górecka-Werońska,  pierwsza  w

Polsce bikefitterka i założycielka inicjatywy Profidea dla Kobiet.

Jak wyjaśnia założyciel Profidea Bike Lab, Paweł Weroński, w krakowskim

salonie można liczyć na całkowicie indywidualne i zarazem kompleksowe

podejście.

„Dlaczego  BMC?  To  marka,  do  której  jesteśmy  sami  w  100  proc.

przekonani.  BMC to szwajcarska precyzja,  dokładność i  styl.  To  jedna z

najlepszych marek na rynku” – wskazuje Paweł Weroński.

Z zapowiedzi BMC Polska wynika, że projekt BMC Labs będzie rozszerzany

w  przyszłości  także  na  inne  regiony  Polski.  Wstępne  plany  zakładają

otwarcie w 2020 r. kolejnych salonów w dużych miastach.

Oficjalny dystrybutor rowerów marki BMC w Polsce:

https://bmc-switzerland.pl/

https://bmc-switzerland.pl/

