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DBC (M Line) start samenwerking met Dreams (VK)
•

M Line vanaf eind juni 2016 verkrijgbaar in 133 winkels in het Verenigd Koninkrijk

DBC, dochter van Beter Bed Holding, maakt bekend dat zij een samenwerking is aangegaan met de beddenen matrassenspecialist Dreams. Dreams zal in 133 winkels het M Line-assortiment gaan voeren. Met deze
strategische samenwerking versterkt M Line haar positie in de Europese beddenmarkt.
Ton Anbeek, Directievoorzitter:
‘We zijn verheugd de samenwerking met Dreams te kunnen aankondigen. Deze past uitstekend in onze
Europese expansiestrategie. Met een uitgekiend assortiment hoogwaardige matrassen krijgt M Line toegang
tot de Britse markt’.
Dreams, opgericht in 1985, is al ruim 30 jaar één van de leidende beddenspeciaalzaken in het Verenigd
Koninkrijk. Voor meer informatie zie www.dreams.co.uk.
Profiel
Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo
comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet de onderneming via winkels en eigen webshops met
de formules:
•
•
•
•
•
•

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.
Literie Concorde, gevestigd in Frankrijk.
Sängjätten, gevestigd in Zweden.

De winkelformules staan voor producten van goede kwaliteit, een beter advies aan klanten dan de concurrenten
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 de landen Nederland, Duitsland, België,
Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Het huidige totaal aantal winkels bedraagt 1.185. In 2015 behaalde de onderneming een netto-omzet van
€ 385,4 miljoen. Hiervan wordt 70,1% 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.
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