
 

 

Sven Kramer kiest thuis ook voor topsportklimaat 
  
Schaatser gaat samenwerking aan met Daikin 

Capelle a/d Ijssel, 23-10-2020 – Topschaatser Sven Kramer gaat de samenwerking 
aan met Daikin, expert in klimaatoplossingen. De schaatser kondigde dit zelf 
onlangs aan via zijn sociale media kanalen. Daikin is sinds 2018 Partner van 
Schaatsend Nederland en de schaatsbond KNSB. De match tussen de allround 
schaatser en de producent van warmtepompen komt vooralsnog in 
schaatsseizoen 2019-2020 tot uiting. 

“Als je topprestaties wilt leveren is een goed klimaat om je heen van groot belang”, legt 
sponsor Edwin Hoogerwerf, directeur bij Daikin, uit. “Niet alleen op het ijs en in de 
fitnessruimte zorgt Sven voor de beste materialen en begeleiding om zich heen, maar 
ook in zijn privéleven streeft hij altijd kwaliteit na. Dat is wat wij met onze producten voor 
verwarming en koeling ook bieden. Wij zijn de producent van de stilste airco én de stilste 
warmtepomp”. 

Dagelijks topprestaties 

Sven Kramer, die zich anderhalve week geleden nog blesseerde in Inzell tijdens een 
fietsrit, liet via Twitter weten: “Iedere dag ben ik bezig om een optimaal topsportklimaat 
te creëren voor mezelf. Daarom ga ik een samenwerking aan met Daikin Nederland.”  
De nieuw te bouwen woning van Sven wordt voorzien van Daikin klimaatoplossingen 
voor verwarmen en koelen: 'het nieuwe verwarmen'. Kramer zal op zijn beurt verschijnen 
in reclame-uitingen van Daikin in dit winterseizoen. 
Hoogerwerf: “Er is een duidelijke match tussen ons A-merk en het merk ‘Sven’. Onze 
allround oplossingen en installateurs leveren ook dagelijks topprestaties in zowel 
woningen als kantoren, hotels en winkels.” 

Energietransitie 

De reclamecampagne die sponsor Daikin dit winterseizoen voert is gericht op zowel 
consumenten als zakelijke relaties. Hoogerwerf: “Wij hopen met deze campagne ook 
meer verwarmingsinstallateurs aan te trekken die de overstap aandurven naar de 
warmtepomp en die ook samen met ons voor kwaliteit gaan, om zo de energietransitie in 



Nederland mogelijk te maken”. 
 
Binnenkort verschijnt er een online video waarin Sven Kramer een dag is gevolgd met 
de camera. We zien daarin een gefocuste sportman die niets aan het toeval overlaat, 
die gaat voor kwaliteit en die zoveel mogelijk controle wil over zichzelf en zijn omgeving. 

 
Bijlagen 

 

Hyperlink https://twitter.com/SvenKramer86/status/1186631219091595264 

  

 

 

Hyperlink WeTransfer link met foto's - beschibaar tot 30-10-2019 

  

 
Contactpersoon 

Alfred Dekker (B2C Marketeer) 
T: +31 6 139 102 35     
www.hetnieuweverwarmen.nl   
www.daikin.nl 
E: dekker.a@daikin.nl of marketing@daikin.nl 

 
Fotomateriaal 

- Advertentie Sven Kramer en Daikin (pdf) 
- Beeld Sven Kramer in actie (Daikin-logo op cap) 
Zie de WeTransfer-link in de bijlagen. 
 
Voor vragen en/of ander fotomateriaal, neem gerust contact op. 

 
Over Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. is een grote Europese fabrikant van airconditioners, warmtepompen 
en koelapparatuur, met ongeveer 5500 werknemers verspreid over heel Europa en tien 
grote productiecentra in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Turkije en het Verenigd 
Koninkrijk. 

Daikin is wereldwijd befaamd voor zijn innovatieve rol in productontwikkeling en de 
ongeëvenaarde kwaliteit en veelzijdigheid van zijn geïntegreerde oplossingen. Met meer 
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dan 90 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van verwarmings- en 
koelsystemen is Daikin marktleider op het gebied van warmtepomptechnologie. Daikin 
VRV en Daikin Altherma zijn de meest verkochte warmtepompsystemen in Europa - er 
zijn er tot nu toe meer dan 500.000 van verkocht. 
 
Het verkoop- en servicekantoor van Daikin Nederland is gevestigd in Capelle a/d Ijssel. 
Met ruim 120 werknemers is het de drijvende kracht van Daikin voor de Nederlandse 
markt. 
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