WAAROM BRANDSFIT?
Teamsporten zoals voetbal zijn voor sommige jongeren helaas onbetaalbaar
geworden door stijgende contributies en kosten voor tenues. En ook de
zoektocht naar geschikte sponsors is voor een club vaak een hele klus…
Dringend tijd om daar verandering in te brengen!

H E T O N T S TA A N VA N B R A N D S F I T
Jip Maathuis (18) verkoopt al jaren chocoladeletters
voor het goede doel. Jip is hier in 2007 als negenjarig
jongen mee begonnen en doet dit om kinderen in
oorlogsgebieden te helpen, zodat zij weer naar school
kunnen. Want Jip vindt dat elk kind daar recht op
heeft.
Per verkochte chocoladeletter gaat er 1 euro naar
War child. Hierdoor heeft Jip in al die jaren al meer
dan 20.000 oorlogskinderen kunnen helpen en
hebben bekende voetballers zich achter zijn project
geschaard als ambassadeur zoals Jan Vertonghen,
Derk Boerrigter, Daley Blind en Dennis Bergkamp
evenals politicus en Minister van Buitenlandse Zaken
Bert Koenders.
Uit dit chocoladeletter-project is het idee van
Brandsfit ontstaan. Bij Brandsfit zorgen we ervoor dat
alle kinderen kunnen voetballen met mooie tenues,
bij voetbalclubs met voldoende middelen en zo hun
dromen kunnen waarmaken.

Maak kennis met Brandsfit, een gloednieuw online platform dat clubs
onmiddellijk in contact brengt met lokale en nationale sponsors, met als doel
gratis tenues voor alle jeugdspelers aan te bieden.
Dankzij ons internationale netwerk bieden we met Brandsfit elke club tenues
aan van hoge kwaliteit, die volledig personaliseerbaar zijn. Bovendien is elk
item gegarandeerd op stock en nog heel lang na te bestellen.
Ons online platform is bijzonder innovatief, transparant en gebruiksvriendelijk,
zodat elke club er snel mee aan de slag kan:

ll Online aanmelden is GRATIS en volledig zonder risico
ll Aangemelde clubs kunnen onmiddellijk met
geïnteresseerde sponsors in contact komen
ll Dankzij een eenvoudige online ontwerptool
kan iedereen een tenue samenstellen in
zelfgekozen kleuren en met een eigen logo
ll Elke club kan gebruikmaken van de professionele
online webshop om extra geld in de clubkas te krijgen

Graag komen we met jou in contact!

Jip Maathuis
Jip@Brandsfit.com
+31 6 14 77 85 52

Gratis tenues voor alle jeugdleden
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het gewenste resultaat? Maak dan kennis met Brandsfit.

Brandsfit zorgt er voor dat jouw club gemakkelijk nieuwe sponsoren aan zich verbind. Sterker nog, ze staan al voor je klaar! Op ons online platform vind je een mix van
landelijke- en lokale sponsoren die jouw club graag ondersteunen. Alle sponsoren leveren hun bijdrage zodat jouw club alle tenues voor de jeugdleden gratis ontvangt.

1 AANMELDEN

Een eigen club tenue
Uit ons ruime assortiment kan jouw club het
perfecte tenue samenstellen. Kiest jouw club
voor een standaard- of een volledig eigen
design? Op Brandsfit.com zie je direct hoe jouw
club tenue er uit komt te zien.

Meld je club snel en eenvoudig aan
Op Brandsfit.com maak je eenvoudig het clubprofiel
van jouw club aan. Je vult een aantal gegevens zoals adres gegevens in - en maakt kennis met het
platform van Brandsfit.
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Vector Devices, free for personal use.
For commercial use please contact
me at dario1crisafulli@gmail.com
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Nadat je het nieuwe club tenue hebt samengesteld
kun je eenvoudig de perfecte sponsoren selecteren
voor jouw club. Dankzij onze snelle levertijden
ontvang je de gratis tenues binnen enkele weken
op de club.
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