Persbericht
Emma en Beter Bed Holding schudden Europese
matrassenmarkt wakker

Uden, 17 augustus 2017 – Emma en Beter Bed Holding zetten vandaag hun handtekening
onder een samenwerkingscontract voor de Benelux en de DACH-landen (Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland). Europa’s meest succesvolle ‘matrassen-start-up’ Emma en
marktleider Beter Bed versterken hiermee elkaars kwaliteiten. Door de bundeling van
krachten wordt de consument zowel online als offline nog beter bediend. De winkelformules
Beter Bed en Matratzen Concord nemen een volwaardig assortiment van Emma in hun
winkels op. Voor Emma betekent deze samenwerking een nieuw analoog distributiekanaal,
dat verbonden is met hoge naamsbekendheid, mogelijkheid tot proefliggen en uitstekend
verkoopadvies.
Klanttevredenheid en service
De strategie die Beter Bed Holding NV zo succesvol maakt, kenmerkt zich door een uitgebreid
assortiment, scherpe prijzen, uitermate klantgericht denken en een verregaande serviceverlening.
De formules Beter Bed en Matratzen Concord sluiten hiermee naadloos aan op de kern- en
merkwaarden van Emma. “Samen geven we de markt zowel online als offline een nieuwe impuls”,
aldus Manuel Mueller, CEO van de Bettzeit Gruppe.
Online expertise
Beter Bed Holding verwacht door de samenwerking met Emma een jongere klantengroep naar
haar winkels en websites te trekken, waardoor het marktaandeel verder stijgt. “Voor ons is een
alliantie met Europa’s snelst groeiende online matrassen-start-up een fantastische aanvulling in
ons productaanbod die bijdraagt aan de groei van Beter Bed en Matratzen Concord”, legt Ton
Anbeek, directievoorzitter van Beter Bed Holding NV, uit.

Beter Bed Holding NV
Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze zo
comfortabel en gezond mogelijk laat slapen, elke dag opnieuw. Dit doet de onderneming via
winkels en eigen webshops met de formules:
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Matratzen Concord, gevestigd in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk;
Beter Bed, gevestigd in Nederland en België;
Beddenreus, gevestigd in Nederland;
El Gigante del Colchón, gevestigd in Spanje;
Sängjätten, gevestigd in Zweden;
Literie Concorde, gevestigd in Frankrijk.

De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, het beste advies aan klanten en
altijd de best mogelijke deal.
Verder heeft Beter Bed Holding een groothandel in merkartikelen in de slaapkamerbranche via
haar dochter DBC International. Het internationale merk M line wordt verkocht in Nederland,
Duitsland, België, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
In 2016 behaalde de onderneming met in totaal 1.206 winkels een netto-omzet van € 410,5
miljoen. Hiervan werd 66,4% buiten Nederland gerealiseerd.
Beter Bed Holding N.V. is sinds december 1996 genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het aandeel
Beter Bed (BBED NL0000339703) is opgenomen in de AScX.
Emma
Emma is onderdeel van de Bettzeit Gruppe en is opgericht in 2013. Emma biedt een van best
verkopende online matrassen van Europa, dat als beste is getest door de Consumentenbond
(maart ’17 en mei ’17). Het ontwikkelen van matrassen is één van de sterke punten van de Bettzeit
Gruppe, dat zelfs de schuimstoffen van het matras zelf ontwikkelt. Het Emma matras is inmiddels
ook door andere onafhankelijke consumentenorganisaties meermaals bekroond. Klanten kunnen,
net als bij Beter Bed, de matrassen 100 dagen thuis testen. Omdat Emma overtuigd is van de
kwaliteit van het matras geeft zij eveneens 10 jaar garantie op het matras. Emma had vorig jaar in
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een omzet van vijftien miljoen euro en is online in tien
Europese landen verkrijgbaar.
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