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OVER KELLER 
 
In meer dan 15 jaar heeft de KELLER Group GmbH zich ontwikkeld tot het toonaangevende 

aanspreekpunt voor hoogwaardige sport- en lifestyleproducten en -diensten met de grootste premium 

community in Europa. Na de oprichting van het eerste merk Keller Sports is KELLER met de tweede 

online shop Keller x en het betaalde lidmaatschap Keller Premium steeds nieuwe wegen ingeslagen - en 

overtuigt vandaag als sport lifestyle platform voor inspiratie en motivatie rond een sportieve levensstijl. 

Door alle KELLER-activa op één lijn te brengen met de Keller sMiles sport-app, definieert KELLER een 

volledig nieuwe vorm van klantenbinding waarbij sportieve activiteit wordt beloond in plaats van winkelen. 

Motiverende uitdagingen en exclusieve beloningen geven deze klantenervaring voortdurend opnieuw 

vorm. De combinatie van al deze diensten creëert een uniek aanbod voor de KELLER-gemeenschap dat 

met geen enkele andere e-commerce retailer te vergelijken is. 

 
KELLER SPORTS ONLINE SHOP 

 
Keller Sports GmbH werd in 2005 in München opgericht door de broers Jakob en Moritz Keller als een 

online shop voor tennisartikelen. Vanaf het allereerste begin was het duidelijk dat zij alle sportliefhebbers 

het beste wilden bieden op het gebied van kleding, schoenen, uitrusting en bijpassende diensten. Het 

assortiment tennisproducten werd al snel uitgebreid met andere sporten, met als doel individuele sporters 

perfect uit te rusten. Vandaag de dag bestaat de portfolio van Keller Sports uit gerenommeerde merken en 

opkomende nieuwkomers in de sportwereld met een duidelijke focus op hardlopers, buitensporters en 

wielersporters. De selectie en presentatie van de producten is steeds gericht op een premium doelgroep 

die kwaliteit, technologie en innovatie hoog in het vaandel draagt. Dankzij de sterke groei van het bedrijf is 

de Keller Sports online shop nu de leidende premiumsport-onlineretailer in Duitsland en een groot deel van 

Europa. 

De Keller Sports Pro's staan klaar voor gericht advies, een team van ervaren atleten die de klanten van 

Keller Sports met kennis van zaken en via veelzijdige producttests naar het juiste product voor hun doelen 

leiden. 
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KELLER X ONLINESHOP 
 
In juli 2018 stapte KELLER Group GmbH ook in de lifestylewereld van de online retail met de lancering van 

de Keller x online shop. Hier vinden mensen met een actieve levensstijl de nieuwste trends, hoogwaardige 

sportieve lifestyle-kleding, sneakers en accessoires. De merkenportefeuille is breed en varieert van 

bekende merken als Nike Sportswear, adidas Originals of The North Face tot jonge onafhankelijke labels 

als Saturdays NYC en Descente Allterrain. Wat ze allemaal gemeen hebben is hun sportieve DNA, want 

een sportief erfgoed is een eerste vereiste. Met de combinatie van beide winkels is KELLER er sindsdien in 

geslaagd de doelgroep van het bedrijf uit te rusten met producten voor sportprestaties op het hoogste 

niveau en voor een op sport geïnspireerde levensstijl. Wat beide winkels gemeen hebben, is hun 

klantgerichtheid en hun focus op een unieke winkelervaring. Dat is ook waar het overkoepelende premium 

lidmaatschap van KELLER voor staat. 

 
PREMIUM LIDMAATSCHAP VAN KELLER 

 
KELLER-premiumleden kunnen genieten van vele voordelen dankzij een exclusief lidmaatschap: 

• 10% korting op alle artikelen (behalve limited edition producten en producten gemarkeerd als 
'Members Only') 

• Toegang tot beperkte producten die slechts bij enkele detailhandelaars verkrijgbaar zijn 

• Gratis verzending & prioritaire levering 

• Pre-sales & premium aanbiedingen 

De lidmaatschapskosten bedragen € 9,99 voor 12 maanden*. 
 
 
KELLER SMILES APP 

 
Keller sMiles is de nieuwste sportservice van KELLER Group GmbH. Met de app kunnen sporters van elk 

niveau punten verzamelen voor hun activiteit en deze vervolgens inwisselen voor sportieve beloningen. Om 

dit te doen, wordt de Keller sMiles app verbonden met een tracking app. De hier geregistreerde prestaties 

worden overgebracht naar Keller sMiles en omgezet in punten. Zo worden gebruikers automatisch beloond 

voor elke afgelegde meter in hardloopschoenen, op de fiets of in wandelschoenen. Bij sportieve 

uitdagingen krijgen zij ook de kans om zich met gelijkgestemden te meten en sportieve prijzen te winnen. 

Momenteel ondersteunt Keller sMiles de aansluiting van de volgende activiteitentrackers: Nike Run Club 

(Nike+), Strava, Garmin, Apple Health, Google Fit, Fitbit, Komoot, Runkeeper en Under Armour. 
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DE KELLER GROUP GMBH ALS INNOVATIEVE WERKGEVER 
 
Achter de KELLER Group GmbH staat een overtuigd team dat bestaat uit het directeurstrio Jakob Keller, 

Moritz Keller en Marcus Trute en in totaal meer dan 150 medewerkers die zich elke dag met passie 

inzetten voor het succes van de onderneming. State-of-the-art IT-infrastructuren en webtechnologieën 

vormen de basis van de twee online shops en de app, via welke KELLER-klanten in heel Europa worden 

voorzien van geselecteerde premium sportartikelen van meer dan 150 merkfabrikanten. Met zijn 

hoofdkantoor op de campus 'Neue Balan' maakt KELLER Group GmbH deel uit van een creatieve buurt 

van modeagentschappen, webdienstverleners en modeaanbieders en profiteert zo van een unieke lokale 

sfeer. 

 
VAN START-UP TOT BESTE ONLINE RETAILER 

 

In het kader van de Internet World Business Shop Awards werd KELLER uitgeroepen tot de beste online 

retailer in Duitsland in 2019 - beoordeeld door een panel van e-commerce-experts van hoog kaliber. De 

prijs van het vakblad Internet World Business werd op 11 maart 2019 in München uitgereikt aan KELLER in 

de categorie 'Best online retailer'. Het is de bekroning van een opeenvolging van prestigieuze prijzen zoals 

de German Design Award 2018 of de Shop Usability Award 2017 in de categorie 'Meest innovatieve shop' 

en de Shop Usability Award 2015 in de categorie 'Beste online shop in Duitsland'. Het meest recente 

succes voor KELLER: de prijs 

'Excellent Communications Design - Web' in het kader van de German Design Award 2021 voor de twee 

winkels Keller Sports en Keller x. Vooral de visuals en de gebruikerservaring van beide winkels werden 

geprezen. 
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