Så skal cyklerne frem
Den lokale
cykelhandler Stig
Sørensen fra Cykler
& Fritid i Ikast kan
det, nettet ikke kan
- nemlig tilbyde
personlig service
Af laila kempel
lak@ikastavis.dk

IKAST Vil man have fysiske
butikker i fremtiden, så er man
nødt til at støtte de lokale. Og vil
man have kunder i butikken, så
er man nødt til at give dem, det
de ikke kan få på nettet.
Sådan nogenlunde lyder ordene
fra cykelhandler Stig Sørensen
fra Cykler & Fritid i Ikast.
Han har siden 2012 bevist, at man
med personlig og god service kan
holde en forretning kørende.
- Vi skal være meget andet end
lagerførende. Vi er nødt til at
have et stort udvalg, - og det har
vi, konstaterer Stig Sørensen og
uddyber med, at kunder i en fysisk butik vil se med meget mere
end øjnene. De vil se varen, røre
ved den og mærke den.
Men det handler også om personlig service.
- Alle kan bestille en cykel hjem
fra nettet. De kan måske også

selv samle den, eller få en til at
hjælpe med at få det gjort. Men
vi kan noget mere og vi deler gerne vores erfaring og viden med
vores kunder. Når man køber en
cykel hos os, så bliver den tilpasset den enkelte og dele bliver
skiftet ud, hvis det ikke matcher
den enkelte - og alt sammen som
en del af pakken, når man køber
en cykel her hos os, siger Stig Sørensen.
Butikken på Nikolajsens Plads
har det hele. Fra børnecykler til
de mange typer voksencykler.
Der er racercykler, mountainbikes, turistcykler, citybikes eller
cykler til dem, der vil have hjælp
fra en elmotor, som virkelig er
der, hvor tingene sker i øjeblikket.
Derudover er virksomheden
også sponsor for et af de bedste juniorcykelhold i Danmark
ligesom Herningklubbens seniorhold også får hjælp fra Ikastbutikken. Og når indehaver Stig
Sørensen ikke står klar i butikken, så sidder han i en værkstedsbil bag et cykelhold som frivillig
cykelmekaniker.
- Det sker, at jeg cykler hjem fra
et løb eller inviterer vores kunder
på en socialtur fra butikken og
når tiden er til det, så tager Stig
Sørensen gerne på tur med en
af de mange lokale klubber. Så
cykler det har vi forstand på, og
den viden deler vi gerne med
vores kunder, konstaterer Stig
Sørensen.

Cyklerne i butikken fås til mange
priser - fra de billigste børnecykler til 2500 kroner (Voksen 3500 kroner) til de dyreste
specialcykler i 100.000 kroner
klassen.
Og skulle nogen være i tvivl, så er

Ikast Avis på

højsæsonen for pedaltrampere jo
lige om hørnet, og Stig Sørensen
og medarbejderne kan blandt
andet mødes på Forårsmessen i
Strøgcentret.

Stig Sørensen fra Cykler & Fritid viser her noget af det nyeste: En
mountainbike med elmotorer, der nemt også kan bruges som det
daglige transportmiddel mellem hjem og skole/arbejde.
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