HET PREAU MEMBERSHIP.
CLUBONDERSTEUNING OP HET HOOGSTE NIVEAU

TEAMWEAR

SPORT-, TRAININGS- EN
INRICHTINGSMATERIALEN

PERFORMANCE

PREAU MEMBERSHIP | LOYALTY PROGRAM
Het Preau Membership is erop gericht om clubs beter te laten presteren en meer rendement uit clubs te halen. Wij willen clubs niet alleen als leverancier van materialen vooruit
helpen, maar ook als consultant: Winning by making a difference! Wij richten ons op 3 focusgebieden: sport-, inrichtings- en trainingsmaterialen, performance en teamwear.
Wij zien steeds meer dat voetbalverenigingen bestuurlijk gezien moeten moderniseren. Door de veranderde tijd, digitalisering en gebrek aan vrijwilligers, ontstaat er een geheel
andere behoefte bij clubleden. Het Preau Membership is een partnership tussen de club en Preau Sports waarbij de club materialen en/of teamwear aanschaft en daarbij gratis
gebruik kan maken van ons online platform SoccerPLAY. Met dit didactisch en methodisch opgebouwde platform heeft de club een online jeugdontwikkelingsplan en kunnen er
het gehele jaar trainingen worden klaargezet. Naast dat het Preau Membership zorgt voor prestatieverbetering richt het zich ook op de identiteit van de club. Clubs moeten
trots zijn op hun identiteit, maar dat stralen ze niet altijd uit. Dit kun je onder andere terug laten komen door clubkleuren in de dug-outs, op borstelmatten, in de kleedkamers,
maar ook met de custom made designs van de teamwear.
Dit is ook de reden dat Almere City FC heeft gekozen voor de teamwear van INARIA. Almere City FC is daarom het beste voorbeeld van een Preau Memberclub. Zij zijn de
afgelopen jaren volledig ingericht met onze materialen zoals voetbaldoelen, tribunestoelen en tribunes. Daarnaast maken zij gebruik van performance materialen zoals PLAYR,
Sportsview, SmartGoals en van ons online trainers platform SoccerPLAY.

PREAU MEMBERSHIP | ONDERDELEN
SPORT-, TRAININGS- EN INRICHTINGSMATERIALEN

Preau Sports is een label van W&H Sports. Beiden bieden kwalitatief hoogwaardige sport-, inrichtings- en trainingsmaterialen, zoals doelen, dug-outs, tribunestoelen,
kleedkamerinrichting, reclameprofielen, SmartGoals, etc. aan.) Your goal is our sport!
PREAUSPORTS.NL / WHSPORTS.NL
PERFORMANCE

Met onze performance producten, ons online platform SoccerPLAY en consultancy bieden wij verenigingen de tools om het verschil te maken op het gebied van
teamprestaties. All about the game.
PREAUSPORTS.NL / SOCCER-PLAY.COM / SMARTGOALS.NL / SPORTSVIEW.NL
TEAMWEAR

INARIA maakt het verschil op het gebied van teamwear en casual sportswear door unieke (custom made) designs, pasvorm en de speciale stoffen met 37.5 graden technologie aan
te bieden. Stand apart, stand together.
PREAUSPORTS.NL / INARIA.NL
SOFTWARE EN CONSULTANCY

Met het online trainers platform van SoccerPLAY worden clubs optimaal ondersteund bij het structureren van de jeugdopleiding. Door middel van consultancy kunnen wij de club
zowel technisch als bestuurlijk ondersteuning bieden. Knowledge is power.
SOCCER-PLAY.COM
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HET PREAU MEMBERSHIP.
Wil jouw club ook het verschil maken? Wij bespreken graag de mogelijkheden van onze clubondersteuning voor jouw club.
De mogelijkheden en de voorwaarden worden geheel afgestemd op de wensen van de club door een op maat gemaakt voorstel.

