Garmin Challenge Denmark indgår 3-årig aftale med BackApp
Arbejdet med at finde flere partnere er i fuld gang for Garmin Challenge Denmark. Den seneste
aftale, der lige er landet, bryder med de traditionelle forestillinger om samarbejdspartnere i
forbindelse med triatlonkonkurrencer og byder på 3 år med fokus på mere trivsel og sundhed.
Garmin Challenge Denmark er hele tiden på jagt efter nye samarbejdspartnere og efter EM i 2017,
har Garmin Challenge Denmark arbejdet på højtryk for at finde nye interessante
samarbejdspartnere til de fremtidige stævner under brandet Garmin Challenge Denmark. Garmin
Challenge Denmark har således indgået en aftale med BackApp om et 3-årigt samarbejde, i
forbindelse med Garmin Challenge Denmark-stævnerne.
Samarbejdet bryder med manges opfattelse af, hvad der er relevante partnere for et
triatlonstævne, da BackApp primært leverer kontorstole og tilbehør til arbejdspladser. Mantraet
hos BackApp er trivsel, ergonomi og velvære.
Claus Vesterby udtaler:
”Vi har arbejdet på højtryk for at få denne aftale i hus og er meget glade for den aftale vi har
indgået med BackApp. Mærket ligner ved første øjekast ikke et traditionelt triatlonbrand, men når
man først ser og prøver deres produkter, så forstår man koblingen.”
BackApps produkter er designede og producerede til at fremme en god kropsholdning og øge
forbrændingen, mens man sidder ned på arbejdspladsen. Derfor betyder samarbejdet også 3 år
med fokus på medarbejdertrivsel og god kropsholdning for teamet bag Garmin Challenge
Denmark.
”Gennem vores aftale med BackApp får vi i teamet glæde af de fordele, der er ved at bruge
BackApps produkter. Vi dyrker selv motion og har fokus på at optimere vores kroppe og sikre, at
de er friske til næste træningspas. Med BackApps produkter ser vi derfor stort potentiale i, at både
øge velvære, men også gøre det nemt for os at træne 24/7 og holde vores kroppe stærke. Det
glæder vi os til at fortælle meget mere om i samarbejde med BackApps ambassadører.”
- Uddyber Claus Vesterby.
BackApp glæder sig over en unik mulighed for at vise deres produkter i sportssammenhæng
BackApp er meget positive over det nye samarbejde og ser nye muligheder for at fremvise deres
produkter og fortælle om filosofien bag dem.
Kenneth Andersen udtaler:
”I BackApp har vi stort fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Derfor ser vi samarbejdet
med Garmin Challenge Denmark som en unik mulighed for at understøtte dette fokus og fortælle,
hvordan vores produkter kan hjælpe triatleter med at understøtte deres aktive livsstil.”
Ved BackApp ser vi sportsfolk som lidenskabelige personer, der ønsker at optimere enhver del af
deres hverdag til at få den perfekte træning. Dog har mange atleter en udfordring i forbindelse

med arbejdet, der kan sætte en begrænsning for træningsmængden. Samtidig byder mange
triatleters arbejde på mange timer i en kontorstol, hvilket ikke understøtter den aktive livsstil, der
udøves i fritiden.
”Gennem undersøgelser, har vi fundet ud af, at personer, der bruger vores produkter oplever et
fald i kropssmerter, mens forbrændingen øges. Endda sammen med arbejdseffektiviteten. Derfor
ser vi triatleter som oplagte brugere, fordi triatleters lidenskab for deres sport ofte kan overføres
til deres professionelle liv. Med vores produkter kan de gøre deres krop stærkere til at stå i mod
de anstrengelser, den bliver udsat for, mens de samtidig forbrænder fedt og kalorier. På den måde
er det ren win-win.”
Fortæller Kenneth Andersen begejstret.
Garmin Challenge Denmark:
Garmin Challenge Denmark har base i Herning og Odense og arrangerer Challenge Family
triatlonstævner i Danmark. Deres største stævne er på nuværende tidspunkt Garmin Challenge
Herning, der i 2018 afholdes den 9. juni.
BackApp:
BackApp producerer stole og vippebræt til brug på arbejdspladsen og hjemmekontoret, hvor
brugerne får gavn af aktiv stimulering af core-muskulaturen, der betyder øget forbrænding, mens
man arbejder, men også har gavnlige effekter for kropsholdningen.
Kontakt:
Claus Vesterby, Eventdirektør og partner hos Garmin Challenge Denmark, 20 37 37 07
Kenneth Andersen, Country Manager hos BackApp, 50 80 20 61

