Over trainingshesje.nl
Trainingshesje.nl - een dochter van
hesje.com – is een jong bedrijf dat vorig
jaar furore maakte op de pistes door
skihesjes te verkopen. De skihesjes
vonden echter al snel hun weg naar
hardlopers, fietsers en sportverenigingen in heel Nederland.
Dat was ook wel te verwachten, want
onze hesjes zijn 100% Tricot polyester,
lichtgewicht, ademend en schimmelwerend en – veel belangrijker – je kunt
ze laten bedrukken met je eigen tekst of
afbeelding. Dat maakt de training weer
een stuk leuker.

wordt van een vereniging krijgt een code
waarmee hij via onze website een
trainingshesje kan bestellen. De opdruk
op de voorkant (of achterkant) staat vast
(de naam van de vereniging o.i.d.) maar
het lid bepaalt zelf de kleur en de opdruk
op de andere kant.
De voordelen voor de vereniging zijn een
echt leuke goodie en meer zekerheid dat
het hesje ook echt gedragen gaat
worden. Het lid kan als team een
bepaalde kleur of opdruk kiezen, of iets
wat hij zelf grappig vind. Uiteraard
profiteren wij van omzet en marge.
Deze optie is al te leveren vanaf € 12,95
per hesje.
Neem dus snel contact met ons op via de
website of info@hesje.com.

Voor het seizoen 2008-2009 heeft
trainingshesje.nl een drietal interessante
proposities voor sportverenigingen of
hardloop,- en fietsclubs.
1. Kortingsactie
2. Hesjesverkoop
3. Personalisatie
Kortingsactie
Deze propositie werkt heel simpel. De
vereniging wijst haar klanten op de
mogelijkheid om skihesjes aan te
schaffen. Met een speciale code wordt
een korting verkregen van 5% voor de
klanten van de touroperator.
Trainingshesje.nl genereert hiermee
meer omzet en de vereniging geeft iets
extra’s weg aan haar leden.
De trainingshesjes zijn verkrijgbaar vanaf
13,95 euro.
Zie verder www.trainingshesje.nl.
Hesjesverkoop
In dit geval neemt de vereniging
trainingshesjes af van trainingshesje.nl
en bedrukt deze in de eigen kleur, met
eigen logo en tekst. Word je lid van de
vereniging dan krijg je een hesje.
Voordeel is dat de herkenbaarheid van de
vereniging wordt vergroot en dat er een
nieuw item is om te laten sponsoren.
Deze hesjes zijn al leverbaar vanaf €
4,50.
Personalisatie
Dit is wat ons betreft de meest
interessante propositie. Degene die lid
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