Onderwerp
Format voor flyers

Datum
3 september 2013

Kenmerk
2013/NTTB/SPO/280813

Uw kenmerk
WOB

Geachte verenigingsbestuurder,
De NTTB heeft iets nieuws voor u ontworpen: formats voor wervingsflyers. Ze zijn vanaf medio
september te vinden op de NTTB website onder het kopje Clubadvies > communicatie. Wat is het?
Format
Een format betekent dat u gebruik kunt maken van het voorbeeld zoals u het ziet afgebeeld op de
website. Wij hebben voor u een tekst geschreven, foto’s uitgezocht en bieden u de mogelijkheid het via
ons te laten drukkken. In dat geval hoeft u niets te doen, behalve uiteraard aan ons doorgeven wat uw
website is, uw contactgegevens zijn en als u dat wenst uw verenigingslogo mee te sturen.
Aanpassen
De flyers zijn echter ook aan te passen. Zo kunt u op de achterkant een andere afbeelding kiezen dan die
wij voorstellen. U kunt daar ook eigen afbeeldingen kiezen. Deze moeten echter wel van voldoende
resolutie hebben. Om die reden hebben we er ook voor gekozen een vaste afbeelding te kiezen voor de
voorkant zodat die kwaliteit altijd goed is.
Drie doelgroepen
Om uw wervingsactiviteit te ondersteunen met mooie professionele flyers hebben we gekozen voor 3
doelgroepen: Table Stars, Jeugd algemeen en Volwassenen algemeen. Met tekst en met afbeelding kunt
u daarbinnen nog accenten leggen. Werft u speciaal voor paratafeltennissers? Gebruik dan die foto’s.
Wilt u een 50+ groepje beginnen? Kies bijpassende foto’s. U kunt er ook voor kiezen het heel algemeen
te houden. Wat u wilt.
Drukken van de kosten
Het bestellen van flyers is helemaal niet duur, zeker niet als het met meerdere tegelijk kan. Daarom biedt
de NTTB de mogelijkheid om via onze drukker meerdere opdrachten tegelijkertijd aan te nemen. Dit drukt
de kosten! Op de website staan daarom 2 prijzen vermeld: direct drukken of even wachten totdat we een
bulk aan opdrachten hebben. Als u ver van te voren weet waar u ze voor nodig hebt, kies dan optie 2, dat
scheelt toch weer een paar centen. De drukker stuurt de flyers naar het door u opgegeven adres.
Werven maar!
Veel succes met het vinden van nieuwe leden. De NTTB hoopt dat u met deze ondersteuning daar extra
succesvol in zult zijn. We horen graag van u terug wat u eraan gehad heeft.
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Maartje Snelders
Verenigingsadviseur
snelders@nttb.nl
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