
	

Persmededeling 

Leon Menge nieuwe key account manager bij IT’S MY BIKE  
 
 
Darmstadt, 2 november 2020. Vanaf nu zal Leon Menge het team van IoT Venture GmbH en het merk 
IT'S MY BIKE versterken als key account manager. De start-up met hoofdkantoor in Darmstadt heeft 
een GPS-tracker voor e-bikes ontwikkeld - onzichtbaar geïnstalleerd in het voertuig maakt de tracker 
het zoeken en terugvinden van gestolen fietsen mogelijk evenals andere digitale services zoals een 
noodhulpassistent (eCall) en rijstatistieken. In zijn nieuwe functie zal Leon Menge de contactpersoon 
zijn voor B2B-klanten uit de vakhandel, voor e-bike fleet operators en voor fietsfabrikanten (OEM). De 
bedrijfseconoom en enthousiaste sporter kan terugblikken op enkele jaren ervaring in de fietsindustrie, 
in sales en marketing en bij SaaS (Software as a Service) systemen. Hij heeft onder andere gewerkt als 
accountmanager bij Eurorad Deutschand GmbH, een lid van de ZEG-groep, en als chief sales officer bij 
App Radbonus. 
 
„IT'S MY BIKE is gegroeid sinds de marktintroductie twee jaar geleden. We hebben onze servicewereld 
rond diefstalbeveiliging uitgebreid en plannen nu de volgende stappen, waaronder expansie naar 
Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Met Leon Menge hebben we voor ons team een creatieve 
collega met ervaring in de fietsindustrie kunnen winnen“, vertelt Jürgen Veith, CEO van IoT Venture 
GmbH.  
 
 
Bedrijfsbeschrijving IT’S MY BIKE 
IT’S MY BIKE is een merk van IoT Venture GmbH. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt GPS-trackers die in combinatie 
met een app een nieuwe servicewereld voor e-bikes openen. Alle producten van IT’S MY BIKE zijn gebaseerd op de 
innovatieve radiostandaard Narrowband NB-IoT. NB-IoT is als zogenaamde Low-Power Wide Area Network 
(LPWAN)-technologie met een laag energieverbruik, een diepe dekking en een grote reikwijdte een goedkope 
oplossing voor het internet der dingen.  Nog een voordeel: De technologie maakt gebruik van bestaande 
netwerken. IT’S MY BIKE houdt zich bezig met de ontwikkeling van hard- en software (embedded systems) en stelt 
het nodige gegevensplatform ter beschikking (cloudoplossing).  
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