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Gizmo Retail b.v. met ingang van heden importeur van het Britse merk GPO.

Gizmo Retail b.v. is verheugd dat ze het importeurschap van het Britse merk GPO heeft
weten te verkrijgen.

De geschiedenis van GPO Telefoons
Vanaf het midden van de 19e eeuw tot aan het einde van de 20e eeuw produceerde het klassiek Brits
staatsbedrijf General Post Office (GPO) een enorm aantal bekende, originele en memorabele GPO
telefoons voor het dagelijkse gebruik. Echter werd de productie van de telefoons stopgezet nadat het
staatsbedrijf in 1980 werd geprivatiseerd. Reden hiervoor was dat de markt vroeg om andere
technologie en goedkopere producten.
Herintroductie van het merk GPO
Toen ProTelX in 2008 besloot om het merk GPO nieuw leven in te blazen had het als doel voor ogen
om met zijn kleurrijke en innovatieve retro producten een aanvulling te zijn op de consumenten
markt.
Het ontwerp van de GPO producten (telefoons, platenspelers, radio’s en bluetooth speakers) is
geïnspireerd door een nostalgisch design, maar met zorg gemaakt en voorzien van moderne
technieken.

GPO onderscheidt zich bij het ontwikkelen van producten door aandacht te hebben voor detail.
Kennis en kunde wordt vergaard door veel te communiceren met de consument wat de specifieke
wensen zijn en ook te overleggen met de fabrikanten wat de mogelijkheden voor nu en de toekomst
zijn.
Doel van ontwikkeling van onze producten is om kleur en stijl in uw interieur aan te brengen en
daarbij is het verleden zeker niet uit het oog verloren. Je wilt de GPO producten graag hebben omdat
ze herinneringen oproepen, uitstraling hebben, kwalitatief goed zijn en een sieraad zijn in elk
interieur.
GPO producten van nu zijn ontwikkelt met de herinnering naar het verleden maar met de kijk naar
nu en de toekomst.
Gizmo Retail b.v.
Gizmo Retail b.v. is trots dat wij deel uitmaken van een Britse icoon met een grote naam en goede
reputatie.
Met ingang van 1 juli 2016 is het Gizmo Retail toegestaan het merk GPO op de
Nederlandse, Luxemburgse en Duitse markt te verkopen.
Naast de merken welke Gizmo Retail al voert zijnde Soundmaster, Muse, Krüger & Matz,
Pure Acoustics en Thomson is GPO zeker van meerwaarde binnen het producten aanbod.
Waar we met Soundmaster al sterk vertegenwoordigd waren met de nostalgische
producten is GPO met zijn nostalgische telefoons en platenspelers hier een welkome
aanvulling op
Daarnaast wordt het assortiment platenspelers welke met de merken Soundmaster en
Muse al groot was nog eens sterk uitgebreid met innovatieve modellen. Hiermee wordt
Gizmo Retail b.v. de aanbieder op de markt met het grootste assortiment platenspelers.
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‘Voor de redactie’
•

Bijlage 1 catalogus GPO producten

•

Bijlage 2 sfeer impressie GPO producten

•

Product informatie en afbeeldingen vindt u op onze website, www.gizmo-retail.nl of op
de website van de fabrikant www.gporetro.com .
of neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

•

Contactgegevens:
Gizmo Retail b.v.
Cannenburgerweg 63 A3
1244 RH Ankeveen
T: +31 (0)35 6561964
www.gizmo-retail.nl
Contactpersoon: Willem de Leeuw
info@gizmo-retail.nl

