
 

 

 
PRESSEMEDDELELSE 

 
Donkey Republic udvider cykeldeling koncept i Europa 

 
København, d.8 februar 2017. 
Donkey Republic holder en workshop i København denne fredag d.10 januar i fællesskab 
med nøgle-partnerne, som støtter op om udvidelse af foretagendet i Europa i 2017. 

Ejere af Donkey Republic cykler fra København, London, Barcelona, Madrid, Amsterdam, 
Oxford, München, Wien og Budapest vil mødes over 2 dages varighed med henblik på at 
diskutere udvidelsen til Europa i 2017. 

Efter successen i 2016 mht. cykel-udlejnings app’en samt nylige investeringer, har Donkey 
Republic en ambition om at have 6000 cykler i omløb i 2017. Denne strategi skal sikre en 
solid tilstedeværelse i de største byer i Europa.  

”Mange større europæiske byer investerer i forbedret cykel-infrastruktur for tiden, og 
cyklisme bliver mere og mere populært. Det er en god mulighed for os til at gentage 
succesen i Danmark med henblik på at bygge en stærk delecykel forretning i disse byer”, 
forklarer CEO Erdem Ovacik. 

De besøgende partnere fra fokus-byer i den pågældende uge kan dele ideer og 
erfaringer fra deres forretninger, aktiviteter og lokal marketing. De bestræber sig alle på 
at opbygge en stor flåde af Donkey Republic cykler i deres respektive byer. De ejer og 
vedligeholder selv deres cykler og tjener intægterne fra udlejningerne via systemet, mens 
Donkey Republic producerer teknologien, administrerer kundesupport og promoverer 
platformen internationalt.  

Donkey Republic platformen tillader brugerne let at leje en cykel ved hjælp af deres 
smartphone fra mange lokationer i en by. Brugerne kan benytte Donkey Republic app’en 
eller alternativt via hjemmeside www.donkey.bike, hvor de kan finde en cykel i 
nærheden, oprette en booking og låse cyklen op med deres smartphone. 

Donkey Republic blev stiftet af 4 medstiftere i København i 2015 med en vision om at 
forbedre urban transport via adgang til cykler. I juli 2016 modtog firmaet en 11 mio. kr. 
investering fra Vækstfonden og i december sikrede de yderligere 5 mio. kr. Ved 
udgangen af 2016 var der 1000 cykler på platformen i 10 lande. 

 

 

http://www.donkey.bike/


 

 

 

 

Medie-repræsentanter er inviteret til at deltage i en kort velkomst af CEO Erdem Ovacik 
ved partner-mødet kl.09:15 fredag d.10 februar efterfulgt af mulighed for fotografering af 
Donkey Republic partnere og Donkey Republic-teamet. 

Tid: 09:15-10:00 
Dato: Fredag d.10 februar 2017 
Sted: Vækstfonden, Strandvejen 104, 2900 Hellerup. 
S.u: ben@donkeyrepublic.com 
 
 
Kontakt for yderligere information og materiale: 
 
Ben Posetti 
Head of Marketing 
ben@donkeyrepublic.com 
71519457 
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