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Feestelijk shoppen bij vertrek Ronde
Galeria Inno Nieuwstraat kleurt geel bij vertrek Ronde

Eindelijk nog eens de Ronde in Brussel! Wat is er Belgischer dan afzien maar ook zegevieren 
in het zadel, alles geven in die laatste sprint? De flagshipstore van Galeria Inno zorgt bij het 
vertrek van de Ronde van Frankrijk voor extra sport- en feestplezier met een eerbetoon aan 
onze nationale wielercultuur.

Belgiës trots
Galeria Inno in de Nieuwstraat is een icoon. Generaties landgenoten hebben er kennisgemaakt 
met klassevolle mode en alles wat stijl op niveau uitstraalt, van accessoires tot de beste 
parfums. Galeria Inno is natuurlijk ook op en top Belgisch en omarmt de belgitude. 

Voor het vertrek van de 106e editie van de Ronde van Frankrijk heeft Galeria Inno Nieuwstraat 
zijn beste beentje voorgezet onder het motto ‘So cyclo So Inno’. Zie bijvoorbeeld de prachtige 
gele etalages die de fiets in de kijker zetten. Atleet Dylan Borlée zet mee z’n schouders onder 
deze Brusselse Galeria Inno-campagne. Hij daagt iedereen uit om zijn record te breken in 
een virtuele challenge op de herenafdeling van het warenhuis en is persoonlijk aanwezig op 
zaterdagnamiddag van 14u tot 17u. 

Grootste warenhuis in hartje Brussel
Voor Galeria Inno Nieuwstraat is het vertrek van de Ronde een ideale gelegenheid om zijn rol op 
te nemen als grootste fashion store van centrum Brussel. Het grootwarenhuis laat zijn klanten 
mee feesten met de stad Brussel en alle wielerliefhebbers, van waar ook. 

En natuurlijk hoopt Galeria Inno dat een Belg mag zegevieren voor het koninklijk paleis aan het 
einde van de eerste rit!

Galeria Inno – Nieuwstraat 111- 123 – 1000 Brussel – www.inno.be
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