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Deceuninck wordt opnieuw naamsponsor
Alpecin-Deceuninck wielerteam komt vanaf de Ronde van Frankrijk in actie
Hooglede-Gits, 16 mei 2022 - Het Belgische UCI Pro Team Alpecin-Fenix zal
vanaf 1 juli 2022 aan de start staan als Alpecin-Deceuninck. Deceuninck,
sinds begin dit jaar sponsor van het team, zet zijn intenties hiermee kracht
bij om naar een volgend niveau te stappen als naamsponsor. Zowel vanuit
sportief als vanuit eigen klantenperspectief is dit voor Deceuninck een
evidente stap.
Deceuninck wordt naast Alpecin naampartner van de Belgische wielerformatie en gaat een
verbintenis aan tot eind 2025. Deceuninck blijft dus zeker drie jaar naampartner. Ook de
overeenkomsten met Alpecin en Canyon lopen tot eind 2025. Hierdoor is het team ook klaar voor
een volgende stap: een World Tour-licentie voor 2023 – 2025.
Bruno Humblet, CEO Deceuninck: “Deceuninck is begin 2022 ingestapt in een jonge, dynamische
en ambitieuze ploeg. Nu is het ideale moment om over te stappen naar de rol van naamsponsor.
Vanaf 2023 volgt dezelfde stap bij het damesteam.
Tijdens het voorjaar konden we meerdere koersen winnen, met als absoluut hoogtepunt de Ronde
van Vlaanderen. We maken heel bewust de stap naar naamsponsor om onze klanten wereldwijd
te ondersteunen en ons merk Deceuninck verder uit te bouwen. We staan in onze sector voor grote
uitdagingen en willen overal waar kan onze klanten hierin extra support bieden. Wereldwijde
publiciteit via onze koerssponsoring is hier dus zeker een voorbeeld van.”
Philip Roodhooft, General Manager Alpecin-Fenix: “Vandaag is een mooie dag voor het team.
Onze horizon reikt nu tot en met 2025. Het budget groeit en dat is ook nodig want succes kost geld
en behouden wat er is, kost nog meer geld. Het is een prettige vaststelling dat we deze stap zetten
met dezelfde partners, weliswaar in een andere rol, aan boord.”
De nieuwe truitjes van Alpecin-Deceuninck zullen een eerste keer in actie komen tijdens de Ronde
van Frankrijk. Vanaf dat moment zullen, met uitzondering van de dames tot 2023, zowel de elite
mannen, cyclocross, mountainbike en gravelbike van het team het nieuwe shirt dragen.
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Einde van het persbericht
Over Deceuninck
Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke ontwerpers en producenten van PVC- en
composietprofielen voor ramen en deuren. De hoofdzetel bevindt zich in Hooglede-Gits (BE). Deceuninck is
georganiseerd in 3 geografische segmenten: Europa, Noord-Amerika en Turkije & Emerging Markets. Deceuninck is
verticaal geïntegreerd en beschikt over 17 fabrieken, die samen met 16 verkoopkantoren en distributiecentra instaan
voor de vereiste service en responstijd naar de Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie, duurzaamheid en
betrouwbaarheid. Deceuninck heeft een beursnotering op Euronext Brussel (“DECB”).
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