
Ik wens jullie -op afstand- een gezellig, gelukkig en gezond jaar!
Wacht niet op bijzondere momenten maar maak momenten bijzonder in 2021!

Digitale marketing
Wanneer je trots ben op je product of dienst, dan 

wil je dit op elke mogelijke manier ook zo overbrengen 
naar de klant. Storytelling is daar een mooi voorbeeld van. 

Maar niet alleen tekst is belangrijk, ook je vormgeving op je 
website of de content dat je ergens plaatst, vertelt een verhaal.

Wij kijken graag samen met jou naar welke vorm 
van digitale marketing het meest geschikt is voor jouw situatie! 

Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen

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.

Verenigingswerk

Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest om het 
verenigingswerk, zeker in de sportsector.
De huidige regeling is reeds vervallen. De nieuwe regeling 
maakt het opnieuw mogelijk om onbelast bij te verdienen 
mits enkele aanpassingen. Of zijn er toch alternatieven?

Kunnen wij je helpen?

www.sdmsolutions.be - info@sdmsolutions.be

0478 57 95 71
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