DARE 2 SPORT

DE PLEK WAAR JIJ
JOUW NIEUWE KLANTEN
GAAT VINDEN!

GEEN INSCHRIJFKOSTEN,
BETAAL ALLEEN ALS
JE SPORTACTIVITEIT
WORDT GEBOEKT.

VERGROOT JE ONLINE
ZICHTBAARHEID

NOOIT MEER LEGE SPORTLESSEN
DOORDAT JE ACTIVITEIT AAN WORDT
GEBODEN AAN EEN DIVERS PUBLIEK!

DIT IS..

Dare
'PAY-AS-YOU-GO'
Bij ons zit je als ondernemer niet vast
aan maandelijkse kosten. Op het
moment brengen wij zelfs geen
inschrijfkosten in rekening. Het enige
moment waarop jij een percentage aan
ons afdraagt, is als jouw sportactiviteit
wordt geboekt. Dit noemen wij Pay-asyou-go. Wij houden 15% van geboekte
sportles in. Zo kan jij je focussen op het
sporten en kunnen wij weer verder
bouwen aan ons platform.

2
NOOIT MEER LEGE
LESSEN
Omdat wij dit platform bouwen met
ondernemers uit het beroepsveld,
weten wij hoe vervelend het is als je
een sportactiviteit plant maar er niet
genoeg plekken worden gevuld om je
vaste lasten eruit te halen. Wij
promoten aan diverse doelgroepen
zodat je sportactiviteitzichtbaar wordt
voor potentiële klanten.

Sport
BOUW EEN
KLANTENBASIS
Meer online zichtbaarheid betekent
meer naamsbekendheid en aandacht
van een groot publiek. Via Dare 2 Sport
weg kunnen jouw toekomstige klanten
kennismaken met de sportactiviteiten
die jij biedt.

ZET JEZELF HIER OP DE
WACHTLIJST OM ALS
EERSTE GEBRUIK TE
MAKEN VAN D2S
Spendeer je veel van je budget aan het
promoten van je sportonderneming maar
komt er nooit wat uit? Zijn je sportlessen
vaak te leeg om er de gemaakte kosten uit
te kunnen halen? Heb je gebrek aan geld,
tijd of kennis om de sportonderneming
naar de juiste markt toe te brengen?
Wij introduceren je Dare 2 Sport! Dit is het
platform waar klanten jouw
sportonderneming vinden! Dare 2 Sport
zorgt namelijk voor online zichtbaarheid
van jouw locatie, brengt je in contact met
nieuwe klanten en helpt je met het
opbouwen van een stabiele klantenbasis.
Het platform zorgt ervoor dat de
boekingen en betalingen van
sportactiviteiten al geregeld zijn, zodat jij
je kan focussen op het sporten!

Klanten zoeken steeds meer naar
afwisseling en willen de mogelijkheid tot
flexibiliteit krijgen terwijl zij zoeken naar de
sport die bij hen past. Jouw
sportonderneming kan hiervan profiteren
door sportactiviteiten via Dare 2 Sport aan
te bieden. Creëer een online zichtbaarheid
bij nieuwe doelgroepen zonder dat je hier
zelf de moeite voor doet. Het enige dat wij
van je vragen is om al je gegevens over de
sportonderneming aan te vullen en de
klanten zullen naar jou toekomen!

HET PLATFORM DAT
ERVOOR ZORGT DAT
KLANTEN JOUW
SPORTONDERNEMING
VINDEN!
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MELD J E VANDAAG NOG AAN OM
ALS EERST GEBRUI K TE MAKEN
VAN HET PLATFORM
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