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Door middel van een digitale nieuwsbrief kunt u uw doelgroepen snel en

accuraat informeren. Een digitale nieuwsbrief helpt uw sportorganisatie 

om contacten met uw achterban te intensiveren. Sportscan kan u van 

dienst zijn bij de ontwikkeling, productie en verzending van uw eigen 

digitale nieuwsbrief.



Door middel van een digitale nieuwsbrief kunt u uw doelgroepen
snel en accuraat informeren. Een digitale nieuwsbrief helpt uw
sportorganisatie om contacten met uw achterban te intensiveren.

Sportscan kan u van dienst zijn bij de ontwikkeling, productie en verzending van uw

eigen digitale nieuwsbrief.

Wat houdt een digitale nieuwsbrief in?

Een digitale nieuwsbrief is te bekijken op uw eigen website en wordt per email 

verstuurd aan uw leden. Sportscan ontwerpt nieuwsbrieven in html. Deze zijn klein 

in omvang doordat afbeeldingen en artikelen later via de server worden ge-upload.

Desgewenst kunnen bijlagen worden meegezonden. Uw organisatie verzamelt infor-

matie en Sportscan ontwikkelt hiermee uw eigen nieuwsbrief. Uw organisatie levert

zelf het adressenbestand aan dat voor de mailing wordt gebruikt. Aan- en afmeldingen

voor uw nieuwsbrief verlopen via een geautomatiseerd protocol dat Sportscan voor u

verzorgt. U hoeft hier geen extra administratieve handelingen voor te doen. Op uw

eigen website wordt een link aangebracht naar de aanmeldpagina. Op elk gewenst

moment krijgt u inzicht in het adressenbestand.

Kostenbesparend! 

Een digitale nieuwsbrief is in vergelijking met een papieren nieuwsbrief en drukwerk

veel voordeliger. Druk, -print en portokosten vervallen. De enige kosten voor u zijn de

kosten voor het ontwerp van de nieuwsbrief. Deze bedragen slechts r 250,- per uit-

gave. Ter vergelijk: een papieren nieuwsbrief kost, afhankelijk van de oplage al gauw 

r 1000,-. Tel uit uw winst!

Meetbaar resultaat

Is het bij papieren nieuwsbrieven altijd de vraag of u de doelgroep bereikt, bij com-

municatie via e-mail bereikt u meteen de juiste persoon. Per mailing ontvangt u van

ons een rapportage. In de rapportage krijgt u een overzicht van het aantal bereikte

adressen, de zogenaamde "bounces", etc. Het toegenomen aantal bezoekers aan uw

site registreert u zelf via uw eigen "tellers".

Nieuwsbrief met eigen gezicht

Sportscan heeft voor diverse opdrachtgevers in de sport de vormgeving van produc-

ten ontwikkeld en verzorgd (zie onze portfolio op www.sportscan.nl). Het spreekt voor

zich dat we het uiterlijk van de digitale nieuwsbrief aan uw wensen aanpassen.

Uiteraard zijn uw logo en huisstijl in te passen in de nieuwsbrief. Uw digitale nieuws-

brief krijgt daarmee een eigen "smoel". De nieuwsbrief bestaat uit korte kopjes met

informatie. Lezers bepalen zelf of ze het gehele artikel willen lezen door verder te 

klikken naar de artikelen. De artikelen worden vormgegeven in een door u te bepalen

stijl en aangeboden als pdf of word document.

Interesse?

Heeft u interesse in een eigen digitale nieuwsbrief of wilt u meer weten? Vul dan

onderstaande coupon in voor een vrijblijvend gesprek met Sportscan. Ook kunt u 

bij vragen telefonisch contact opnemen met Sportscan, Erik Holtman,

telefoon 038-4227168, email holtman@sportscan.nl

maan
digitale niuw 

Nieuw adres:
Popovstraat 56,
8013 RK  Zwolle
Postbus 40094,
8004 DB  Zwolle
tel. 038 4227168
fax. 038 4227526
website  www.sportscan.nl
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Enkele voorbeelden van 
digitale nieuwsbrieven

wij hebben interesse in een eigen digitale nieuwsbrief

Organisatie

Contactpersoon

Adres

Telefoon

Email

 neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek

 ik meld mij aan voor onderstaande gratis digitale nieuwsbrieven van Sportscan

 De Sportbestuurder nieuwsbrief

 Sportvraag nieuwsbrief

 Sportpanel nieuwsbrief

 Sportscan nieuwsbrief

 Kies voor Hart en Sport nieuwsbrief

 ik heb belangstelling voor een abonnement op De Sportbestuurder met onbeperkt 

toegang tot de site www.sportvraag.nl  r 14,88 per jaar.

Ja,

✁
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Nieuwsbrief met eigen gezicht

Sportscan heeft voor diverse opdrachtgevers in de sport de vormgeving van producten ontwikkeld en verzorgd.

Het spreekt voor zich dat we het uiterlijk van de digitale nieuwsbrief aan uw wensen aanpassen.

Postbus 40094,

8004 DB  Zwolle
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