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PERSBERICHT
Samenwerking Fietsen De Geus en Boekhandel Stad Leest
#defysiekewinkelisspringlevend

Boekhandel Stad Leest in de Steenhouwersvest gaat vanaf begin november een samenwerking aan
met Fietsen De Geus op de Marnixplaats. Twee maanden lang brengen ze boeken en fietsen samen
onder één dak.
Als locatie kozen ze daarvoor de Nieuwe Gaanderij, Huidevettersstraat Antwerpen. Hier opent op zaterdag 5
november LTD, een pop - up shop met een unieke blend van 'twee werelden'.
Zelf noemen ze het niet graag een pop - up. ‘Hoewel de winkel slechts (althans voorlopig) tijdelijk is, doen we er alles
aan om het concept tot in de puntjes uit te werken”, zegt Wouter Cajot van Boekhandel Stad Leest. “We houden niet
van half werk”, vult Thomas Vanderhoydonck van De Geus aan. Beide heren zien LTD dan ook eerder als een
aanvulling op hun bestaande fysieke winkels.
LTD staat voor Limited. Naast een selectie uit het assortiment van beide winkels vind je bij LTD heel wat exclusieve en
gelimiteerde producten. Zo werd speciaal voor de winkel een “In Books We Trust” Tokyo Bike ontwikkeld. Een tattoo
artiest werd gevraagd het Brooks zadel te tatoeëren. Bovendien lag nog nooit eerder het assortiment van Brooks
England zo breed in een fysieke winkel.
Ook zal je heel wat bijzondere boeken bij LTD kunnen vinden, zoals Limited Editions van Taschen: Noami (het ultieme
fotoboek over Naomi Campell, waarvan slechts 1000 exemplaren gemaakt zijn) en Annie Leibovitz. Dit 35 kilo zware
boek wordt geleverd met een bijpassende tafel.
Maar LTD wil een winkel voor iedereen zijn. In drie verschillende werelden (Stad, reizen/trekking en kinderen) zal je
naast fietshelmen ook kinderboeken vinden. Alles zorgvuldig uitgezocht door beide heren. Hierin staat hun
vakmanschap en passie voor het product centraal. Uniek is dat dit initiatief komt uit twee gevestigde-waarde-retailers.
LTD wil laten zien dat fysieke winkels niet hoeven onder te doen voor online shops.

"LTD staat ook voor een nieuwe vorm van ondernemen."
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"LTD staat ook voor synergie en samenwerking onder retailers, een
nieuwe vorm van ondernemen", aldus beide heren. Het idee ontstond
doordat ze ook in elkaars winkel klant zijn. “Het viel ons op dat we
heel wat gemeenschappelijke klanten hebben, samenwerken werkt
dan”, zegt Thomas. Door deze nieuwe locatie in het hart van
Antwerpen willen ze ook een nieuw publiek bereiken.
LTD blijkt een uniek en ambitieus concept van twee gekende
Antwerpse winkels die uit hun comfort zone komen uit liefde voor hun
product, resulterend in een onweerstaanbare shop voor de
eindejaarsperiode.

LTD // Praktisch
Van 5 november tot en met 31 december 2016
open van maandag tot en met zaterdag van 10u tot 18u
De Nieuwe Gaanderij
Huidevettersstraat 38-40
2000 Antwerpen
Fietsen De Geus
Thomas Vanderhoydonck
T

+32 3 238 17 12

M

+32 495 34 60 35

@

tv@fietsendegeus.be

Marnixplaats 4
2000 Antwerpen
https://www.facebook.com/fietsendegeus/
https://www.instagram.com/fietsendegeus/
Boekhandel Stad Leest
Wouter Cajot
T

+32 3 233 08 80

M

+32 468 13 17 70

@

wouter.cajot@telenet.be

Steenhouwersvest 16
2000 Antwerpen
www.facebook.com/tstadleest/
www.instagram.com/boekhandel_stad_leest/

Persbericht LTD

2

