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Sportswear officieel dealer   

      

Uw eigen clubkoffiebeker al vanaf  2 cent 
Het concept van de clubkoffiebekers wat Sportclubpartner op de markt heeft gebracht werkt 
als volgt: 

- In de vele sportkantines worden vele bekertjes koffie gedronken.  Dit betekent dat de 
gebruiker hiervan telkens een moment heeft om tot rust te komen. Van dit moment 
kan commercieel gebruik worden gemaakt: door de bekers te verfraaien en er een 
(commerciële) boodschap op te zetten.  

- Aan de ene kant van de beker kan de club haar logo plaatsen en een slogan bijv, 
koffie door vrijwilligers ingeschonken e/o website-adres; aan de andere zijde is plaats 
voor één of meerdere sponsoren. 

- Zo snijdt het mes aan twee kanten. De club heeft gratis koffiebekers, die beschikbaar 
worden gesteld door de sponsor. De sponsor heeft regelmatig een contactmoment 
met een potentiële klant. 

- Voordeel van dit concept: 
o Milieuvriendelijke bekers 
o Goede exposure voor nieuwe en bestaande sponsoren van een club 
o De club heeft minimale kosten  
o De sponsor heeft maximale reclame en minimale kosten 
o Sponsor kan de bekers uiteraard ook in zijn eigen bedrijf gebruiken. 
 

De specificaties van de bekers zijn als volgt: 
 Kartonnen hotdrinkcup in eigen design door ons op te maken 
 Inhoud: 180 cc  
 Formaat: 71x46x93mm  
 Kwaliteit 230 gsm/m2, 1 zijdig PE gecoat 
 Bedrukking t/m 6 kleuren mogelijk 
 Minimale afname 50.000 stuks  

  
Wij kunnen de bekers als volgt  aanbieden: 

 50.000 stuks € 28,50 excl. BTW per 1.000 bekers inclusief 1 kleur opdruk 
 100.000 stuks € 24,50 excl. BTW per 1.000 bekers inclusief 1 kleur opdruk 
 Meer kleuren: € 162,50 excl. BTW per kleur  

 Levering franco huis in één keer 25 x 100 stuks per doos  
 Het is ook mogelijk om de bekers in twee keer te leveren als u problemen heeft met opbergruimte, 

voordeel hiervan is ook dat u meerdere seizoenen gebruik kunt maken van de bekers   

 In verband met het productieproces is er een meer of minder levering         
van 15 % mogelijk 

 Levertijd ca. 16 tot 18 weken na goedkeuring drukproef 
 Bij acceptatie van de offerte en ontwerp vragen wij een vooruitbetaling van 

50 % van het orderbedrag.  Het restant graag binnen 14 dagen na levering. 

 
 


