Unikt
koncept

Kvalitet

God
økonomi

Hurtig
levering

Lokalt
setup

Webshop

BRANDS

UNIKT OG NYTÆNKT

klubkoncept

Tæt
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Vi skræddersyr en løsning til netop jeres klub,
med udgangspunkt i, at gøre en forskel for både
klubben, medlemmerne og sponsorerne.

Vi leverer kvalitetsløsninger på både tøj- og
materialesiden. Macron’s tøjkollektion - Bolde i
topkvalitet – Træningsartikler – Pokaler og div.
sportspleje – Kort sagt alt hvad I behøver.

Vi tilbyder med succes muligheden for, i samarbejde med jeres sponsorer, at lave store
kontante udbetalinger.

Vi tilbyder en økonomisk bonusordning der tager
udgangspunkt i året der gik, og forlanger ikke et
forpligtende købsbudget.

Vi tilbyder altid samarbejde med en fast tilknyttet medarbejder, der vil være let tilgængelig,
og som vil være med til at strukturere samarbejdet efter jeres specifikke ønsker.

I får jeres egen webshop på SPORTIVI.dk, hvor
trænere, medlemmer og sponsorer hurtigt og
trygt kan handle med rabat – HVER DAG…

Vi leverer hurtigt – Sidste år leverede vi 97%
indenfor 14 dage.

UNIKT OG NYTÆNKT KLUBKONCEPT
MED MACRON & SPORTIVI
•

Vi tager udgangspunkt i klubbens unikke behov, og tilstræber altid at bidrage
positivt i alle henseender.

•

Vores koncept er moderne i konstruktionen, og ligger i sin sociale- og
økonomiske grundstruktur op til, at forbedre samarbejdet mellem klub,
medlem og sponsor.

•

Vi hjælper gerne til med årsplanlægningen, så vores engagement i relevante
arrangementer kan planlægges, og eventuelle deadlines overholdes.

•

Vi har fokus på, at trænere og medlemmer skal opleve vores samarbejde
med klubben som noget positivt, og det skal være trygt og nemt, at bestille
trænings- og kamptøj, både gennem jeres nye webshop og gennem jeres
faste kontaktperson.

•

Vi arbejder, i den udstrækning I ønsker det, tæt sammen med jer om, at
præsentere konceptet for sponsorerne, så de får den rigtige start på
samarbejdet - og I får den rigtige økonomi i klubben.

•

Vi er stolte af at være distributører af Macron i Danmark. Macron
producerer sportstøj i topkvalitet til de fleste teamsportsgrene, og har
kæmpe fokus på kvalitet, tekniske løsninger, design og leveringssikkerhed.
Macron producerer unikke kollektioner med designs og tekniske egenskaber perfekt afstemt, til de individuelle krav der stilles hos sportsudøverne
i de forskellige sportsgrene.

ØKONOMI & SAMARBEJDE
Vores økonomiske oplæg er moderne, og binder ikke klubben til noget specifikt
købsbudget.
Vi mener man som klub, medlem eller sponsor skal – Kunne handle det man
skal bruge - Når man skal bruge det – Til den rigtige pris – HVER DAG…
Som udgangspunkt består vores økonomiske oplæg af følgende
grundelementer….
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RABAT:
•

Som samarbejdsklub får I altid en god rabat på vores vejl. priser

•

Jeres medlemmer og sponsorer kan handle med samme rabat
– HVER DAG!

BONUS:
•

Som klub optjener i bonus af al omsætning fra klubben, medlemmerne og
sponsorerne

KONTANTER:
•

Som klub har I gennem vores ”CUSTOM CONCEPT” (100% eget design af
spillertøj), gode muligheder for at få store kontante udbetalinger.

EGEN WEBSHOP
•

Vi tilstræber altid, at gøre det let for trænere, medlemmer og sponsorer, at
gøre deres indkøb på SPORTIVI.dk.

•

Det betyder bl.a. at vi lancerer klubbens egen webshop med unikt login, for
alle med relation til klubben. Man har så adgang til hele SPORTIVI.dk, samt
sin egen specifikke klubshop, og kan handle med rabat – HVER DAG.

•

På den måde gør vi det overskueligt for alle, og friholder samtidig klubben
fra at bruge ressourcer på at opdatere og drive deres eget websalg.

HURTIG LEVERING
•

Vi tilstræber altid at levere enhver tøjordre inkl. diverse print og broderier
inden for 14 dage, og kunne sidste år levere 97%, indenfor denne tidsramme.

•

Vores showroom og lager er placeret i Kolding, mens vores hovedlager er
placeret i Bologna. Hvis ikke vi har varerne på lager lokalt, har vi dem altid
hjemme på 3-4 dage, hvorefter vi behandler dem i forhold til den aktuelle
bestilling.

FAST TILKNYTTET SPORTIVI REPRÆSENTANT
•

Vores repræsentant - jeres faste kontakt og daglige samarbejdspartner, er
altid til at komme i kontakt med. Vedkommende vil i det omfang I ønsker det,
deltage i diverse møder med input til jeres årshjul og sponsorplejekoncept,
for på den måde at sikre klubben de bedst mulige betingelser i et godt og
langsigtet samarbejde.

VELKOMMEN TIL ET TILLIDSFULDT, GODT
OG LANGSIGTET SAMARBEJDE MED
MACRON DANMARK

OM OS
SPORTIVI ApS er funderet på en solid og fleksibel distributøraftale med det
Italienske sportsbrand Macron. Vi laver på den baggrund, og i samarbejde med
andre relevante leverandører, totalløsninger for klubber og foreninger, der
ønsker et positivt samarbejde, og et servicekoncept med fokus på parametre
som tøj i topkvalitet, hurtig levering, attraktive sponsorpakker, overskuelig
webshop, planlægning af årets aktiviteter, og god økonomi.

VISION
Vi vil drive en virksomhed, der til hver en tid tager afsæt i det positive samarbejde,
og hvor vores produkt er med til at gøre en forskel i hverdagen for alle med
tilknytning til klubben.

MISSION
I en tid med svære betingelser for klub- og foreningslivet, vil vi bidrage til, i højere
grad at samle alle med tilknytning til klubben, i et miljø med en tydelig positiv
forskel, og derigennem give klubben bedre betingelser at fungere under.
Derfor tilbyder vi et unikt og økonomisk nytænkt klubkoncept med fokus på
totaloplevelsen for både klub, medlemmer og sponsorer…

OM MACRON
Macron er et moderne og kvalitetsbevist Italiensk sportsbrand, der både
tænker globalt og lokalt. Her sætters kvalitet, tekniske egenskaber, pris og
leveringssikkerhed øverst på dagsordenen. Macron er især gennem de seneste
10 år vokset til, at være den 3. mest betydende leverandør til topligaerne i
Europa…
Vi håber, at komme i betragtning næste gang I som klub eller forening skal
vælge jeres fremtidige samarbejdspartner…
Venlig hilsen,
MACRON DANMARK v./ SPORTIVI ApS
Petersbjerggaard 18 – 20
6000 Kolding
Tlf. +45 20666942
Mail. macron@macron.dk
Web. www.macron.dk
Web. www.sportivi.dk
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