Digitaal
clubblad
Sportscan geeft u in overweging uw clubblad te digitaliseren en er een e-mail
nieuwsbrief van te maken. De voordelen van een digitaal clubblad zijn: snelheid,
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professionaliteit, lage kosten en bovendien altijd up to date.
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Clubbladen veranderen van karakter, ze verschijnen minder vaak en beginnen steeds meer op magazines te lijken. Een digitaal clubblad verstuurt u
zo vaak u wilt. Het vergroot de betrokkenheid van leden bij het wel en wee
van de club. Geen druk of kopieerkosten meer en ook het verzenden of
rondbrengen van het clubblad behoort tot het verleden. Met één druk op
de knop bereikt u alle leden wanneer u maar wilt.
Sportscan wil u van dienst zijn bij de ontwikkeling, productie en verzending van uw
eigen digitale clubblad.
Hoe gaat het in zijn werk?
Uw digitale clubblad is te bekijken op de website van uw eigen vereniging en wordt
per email verzonden aan uw eigen leden. Sportscan ontwikkelt uw clubblad in html.
Deze zijn klein in omvang doordat afbeeldingen en artikelen later via de server worden geladen. Desgewenst kunnen bijlagen worden meegezonden. De redactieleden
van het clubblad verzamelen de artikelen voor het clubblad en Sportscan ontwikkelt
hiermee uw digitale clubblad. U levert zelf het adressenbestand aan van leden en
sponsoren die het clubblad ontvangen. Aan- en afmeldingen voor het clubblad verlopen via een geautomatiseerd protocol dat Sportscan voor u verzorgt. Op de clubsite
wordt een link aangebracht naar de aanmeldpagina. Op elk gewenst moment krijgt u
inzicht in het adressenbestand.

Kostenbesparend!
Een digitaal clubblad is in vergelijking met uw papieren clubblad veel voordeliger.
Druk-, kopieer- en portokosten vervallen. Sportscan rekent per uitgave van uw digitale
clubblad een all-in prijs van o 250,-. U ontvangt daarbij tevens geheel gratis een uniek
html-ontwerp van uw clubblad. Het enige dat de redactie hoeft te doen is het per
mail doorsturen van artikelen en foto’s. Sportscan ontwikkelt het clubblad, maakt de
artikelen en verstuurt het blad per mail.
Sportscan kent praktijk van sportbestuurders
Sportscan ontwikkelt voor diverse opdrachtgevers in de sport de vormgeving van
producten (zie ook onze portfolio op www.sportscan.nl). Daarnaast is Sportscan
bedenker en uitgever van “De Sportbestuurder” (gratis digitale nieuwsbrief) en de
website sportvraag.nl, belangrijk media voor bestuurders van sportverenigingen.
Nieuwsbrief met eigen gezicht
Het spreekt voor zich dat we het uiterlijk van uw digitale clubblad aan uw wensen
aanpassen. Logo en sponsornamen van de club zijn eenvoudig in te passen. Het clubblad krijgt daarmee een eigen “smoel”. Het clubblad bestaat uit korte kopjes met
informatie. Uw leden bepalen zelf of ze het gehele artikel willen lezen door verder te
klikken.
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Aanbod Sportscan
Digitaal clubblad duur? Wij denken dat dit meevalt. U heeft immers geen print-,
kopieer- en bezorgkosten meer. Bovendien leent een digitaal clubblad zich prima
voor een aparte sponsor. U kunt ervoor kiezen om een gehele jaargang of één enkele
uitgave van het digitale clubblad te laten sponsoren door één van uw relaties.
Een advertentie van die sponsor wordt dan toegevoegd en komt onder ogen van
de complete achterban van de club. Een directere vorm van marketing naar de juiste
doelgroep is nauwelijks mogelijk. Desgewenst ontvangt u van Sportscan een sponsordocument om deze mogelijkheden voor uw adverteerders te verduidelijken.
Interesse?
Heeft u interesse in een eigen digitaal clubblad of wilt u meer weten? Vul dan onderstaande coupon in voor een vrijblijvend gesprek met Sportscan. Ook kunt u bij vragen
telefonisch contact opnemen met Sportscan, Erik Holtman, telefoon 038 - 422 71 68,
Email holtman@sportscan.nl
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wij hebben interesse in een eigen digitaal clubblad!

Vereniging
Contactpersoon
Adres
Telefoon
Email
o

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek

o

Ik meld mij aan voor onderstaande gratis digitale nieuwsbrieven van Sportscan
o De Sportbestuurder nieuwsbrief
o Sportvraag nieuwsbrief
o Sportpanel nieuwsbrief
o Sportscan nieuwsbrief
o Kies voor Hart en Sport nieuwsbrief

o

Ik heb belangstelling voor een abonnement op De Sportbestuurder met onbeperkt
toegang tot de site www.sportvraag.nl à r 24,40 per jaar.

OUPONCOUPONCO

Enkele voorbeelden van
digitale nieuwsbrieven

Nieuwsbrief met eigen gezicht
Sportscan heeft voor diverse opdrachtgevers in de sport de vormgeving van producten ontwikkeld en verzorgd.
Het spreekt voor zich dat we het uiterlijk van het digitale clubblad aan uw wensen aanpassen.
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