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Chegou a BEEQ - A nova marca de bicicleta elétricas, made in Portugal

Vila Nova de Gaia, 16 de Julho, 2020 - Lançada hoje, a BEEQ surge como uma força
disruptiva no mercado. Com produção em Portugal e um modelo de negócio diferenciado, a
marca promete mudar a forma como olhamos para as bicicletas elétricas.

Num momento crítico para a mobilidade em que o mundo começa a pensar na
bicicleta como uma alternativa segura e saudável de se mover nas cidades, a BEEQ
surge como a solução para quem procura fazer a escolha certa -  e-bikes de produção
europeia, com foco na qualidade e a um preço competitivo.

A BEEQ é uma marca da RTE, a maior produtora de bicicletas da Europa, sediada em Vila
Nova de Gaia. Entendendo e acreditando no potencial e no papel das bicicletas eléctricas
para a sustentabilidade do nosso planeta a RTE criou este projeto para, com o seu
know-how e valores de alta qualidade, potenciar a revolução da mobilidade que está a
inspirar cidades e comunidades.

Para além de uma plataforma de produção de qualidade, a marca criou uma estratégia de
venda assente no futuro e com enfoque no consumidor.
A BEEQ escolheu o e-commerce como plataforma de venda preferencial, podendo assim
otimizar os custos da cadeia de abastecimento. O resultado é um equilíbrio entre a oferta de
um produto com componentes de qualidade e fiáveis e um preço mais competitivo no
mercado.

Para complementar esta oferta, a marca desenvolveu um programa de parcerias para que
os clientes possam ter pontos de serviço certificados em vários locais do país, onde podem
testar os modelos da marca. Uma estratégia rumo a uma nova realidade de retalho muito
centrada no conceito omnichannel.

Com 35 anos de conhecimento no mercado da produção de bicicletas, a RTE desenvolveu
uma plataforma de qualidade e inovação nas suas instalações que resultam em cerca de
1,3 milhões de bicicletas produzidas por ano. Uma em cada vinte bicicletas novas a circular
na Europa saem das instalações da RTE.

A BEEQ é uma marca jovem, ambiciosa e inovadora, feita na Europa para todo o mundo. O
resultado do projecto é um conjunto de e-bikes fiáveis, urbanas, sofisticadas, competentes e
divertidas que podem ser compradas sem sair de casa, diretamente no site da marca.


