
 

 

 

NOOIT MEER ZOEKEN NAAR JE SLEUTELS DANKZIJ 

EUREKA VAN CELLULARLINE 
 

 

 

 

 

Cellularline lanceert op IFA 2018 de perfecte oplossing om je 

persoonlijke bezittingen te traceren: Eureka. Eureka is ontwikkeld in 

samenwerking met de Italiaanse start-up Filo, die al veel ervaring heeft 

opgedaan met de productie en online distributie van zijn bluetooth finder 

tag. 

 

Eureka van Cellularline is een handige en 

gebruiksvriendelijke oplossing. Voorzie je bezittingen 

van een Eureka en je kan deze niet meer verliezen of 

vergeten. De verbonden app helpt je ze via een 

geluidssignaal eenvoudig en snel terug te vinden.  

Dankzij het kleine formaat kan Eureka van Cellularline 

gemakkelijk aan sleutels, portefeuilles, tassen of koffers worden gehangen. 

Gebruik de tag voor het terugvinden van je geparkeerde auto of ontdek waar 

je huisdier zich verstopt heeft. De toepassing is eindeloos.  

 

Alessio Lasagni, Hoofd Marketing & Communicatie bij Cellularline, licht 

toe: “Eureka vormt een belangrijke stap voor ons bedrijf en onderschrijft ons 

streven altijd met nieuwe slimme en innovatieve accessoires te komen. Tot nu 

toe kon Eureka alleen via ecommerce-platformen zoals die van onze partner 

Filo worden gekocht. Wij pakken nu de handschoen op om onze klanten de 



 

 

voordelen van Eureka te laten zien en ervaren in fysieke winkels en hebben er 

alle vertrouwen in daarvan een succes te maken.”  

 

Giorgio Sadolfo, CEO en oprichter van Filo S.r.l. zegt: “We zijn trots op 

deze samenwerking. Cellularline staat bekend om de hoge kwaliteit van haar 

producten en daarom hebben wij in de competitieve bluetooth-tracker-markt 

Cellularline als strategische partner gekozen. Cellularline weet hoe innoveren 

werkt en Eureka is het perfecte voorbeeld hiervan.”  

 

Eureka1 is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: blauw, zwart, felroze en 

grijs. 

Adviesprijs: 19,99€ 

 

 
Over Cellularline S.p.A.  
Cellularline S.p.A. is marktleider in accessoires voor smartphones en tablets. Het merk Cellularline is als 
organisatie een technologische en creatieve referentie voor accessoires voor multimedia-apparaten en 
heeft als doelstelling haar klanten uitstekende prestaties, een eenvoudig gebruik en een unieke beleving 
te bieden. Cellularline S.p.A. Heeft momenteel ongeveer 200 werknemers en beschikt over 
intercontinentale distributie in meer dan 60 landen. 
 
 
 
LOKAAL PERSCONTACT: EN SERIO (Amsterdam, Nederland): 

Ineke Tiesinga, Account Director 
Jacky Olie-Zijlstra, Senior Account Executive 

cellularline@enserio.nl  
jacky@enserio.nl  

Tel. +31 20 658 9522 

Mob. +31 6 22 966 594 

LOKAAL PERSCONTACT: EVOKE PR (Brussels, Belgium): 
 
Corneel Haine, PR Consultant 
Ymke Deprez, Junior PR Consultant 

corneel@evokepr.be  
ymke@evokepr.be  

 
Tel. +32 486 42 90 91 
Tel. +32 479 75 52 32 

 
 
 
INTERNATIONAAL PERSCONTACT: SAY WHAT? Srl (Milaan, Italië)  
Geraldina Soldadino, Senior Account Manager Media Relations: g.soldadino.cons@saywhat.it,  Gsm. + 39 388 
3938334 
Silvia Destino, Junior Account Media Relations:  s.destino@saywhat.it, Tel. +39 02 3191181 
 
 

                                                        
1  Te koop vanaf september 2018 


