
De Expo Sport Media app is dé app binnen jouw club.

Met de Expo Sport Media app heb je één platform voor jouw club. Zo kan je eenvoudig en snel iedereen op 
de hoogte brengen van de laatste nieuwtjes en activiteiten binnen jouw club.

Maak GRATIS je eigen app aan

Communicatie

Een dringende 
boodschap verstuur je 
met één push bericht 

naar al jouw leden. Deel 
foto’s en video’s binnen 
jouw club. Met de chat 

kunnen de leden 
onderling naar elkaar 

berichten sturen.

Sponsor inkomsten

Dividis.marketing genereert 
automatisch een inkomen uit 

actieve leden op jullie 
platform. Daarnaast is er een 

tool die jullie bestaande 
sponsors meer zichtbaarheid 

geven. Onze sponsor shop 
geeft jullie leden de 

mogelijkheid tot aankopen 
bij hun favoriete webshops 

en zo leuke commissies voor 
jullie club oplevert.

Veiligheid
Privacy en beveiliging zijn 
voor ons heel belangrijk, 
daarom selecteert Expo 

Sport Media haar partners 
op basis van strikte criteria 

en beleid. Gebruikers 
houden volledige controle 

over hun data en dat maakt 
ons zo anders en stijgen we 

ver boven de norm uit. Je 
wilt je uitschrijven van het 
platform? Makkelijk, één 
klik en je profiel en al je 

data zijn voorgoed 
verwijderd.

De definitie van sportkleding is doorheen de jaren enorm gewijzigd.
Vroeger diende sportkleding enkel om een sport te beoefenen. Tegenwoordig wordt sportkleding ook 

gezien als presentatiekleding. Laat beide definities nu net zijn wat wij aanbieden.

Naast teamswear en wedstrijdkleding, kan je
ook bij ons terecht voor sportzakken, keeperhandschoenen, schoenen, kousen, ...

Kleding & accessoires kan met elke opdruk.
Inclusief webshop waar op je de sportkledij kan verkopen.

Lees meer

Sportmateriaal

Nu het einde van de competities is uitgesproken voor tal van 
sporttakken, is het hoog tijd om te denken aan seizoen 2021-
2022. Bestel tijdig je sportmateriaal en scoor nu al de beste 
prijzen!
Voetbal | Basketbal | Volleybal | Wielrennen | Rugby | Hockey | 
Atletiek | Tennis | Golf ...

Kunnen wij je helpen?

www.sdmsolutions.be - info@sdmsolutions.be
0478 57 95 71
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