Kære Fynske Tennis Klubber
Det er en forunderlig tid for HEAD i Danmark. Internettets tilgængelighed gør det nemt at handle uden
for landets grænser, men er det en bedre løsning end at handle i Danmark? Ikke når det gælder
HEAD og Cool Sport!
Hvem er vi?
Cool Sport A/S er distributør af HEAD i Danmark og har sponsoraftaler med Dansk Tennis Forbund
samt alle 4 unioner. Vi håndterer klubber, der ønsker at ordre varer fra den ene dag til den anden, og
det betyder, at vi skal ramme rigtigt, når vi køber ind til alle landets tennisklubber. Det lykkes som
regel – og ellers løser vi det med den enkelte klub.
I 2019 får Danmark sin egen bold, HEAD TOUR DTF. Det er samme bold som HEAD ATP i dag, blot i
Forbundets og unionernes eget design. Denne bold skal benyttes i al divisionstennis og anbefales af
alle unioner.
Hvordan gør vi?
1. Klubmedlemmer
Alle, der ønsker at købe HEAD eller andre af Cool Sports mærker, køber på coolsport.dk.
Siden er blandt de billigste i Europa – den 1/10-2018 satte vi alle priser ned for at gøre siden
konkurrencedygtig.
Der vil over de næste måneder ske en løbende forandring med siden, så oplevelsen og
mulighederne bliver fede og spændende.
Man vælger en forhandler inden man tjekker ud, da vi tilgodeser tennisbutikkerne i Danmark.
2. Klubben
Klubberne handler på vores klubportal: http://klubber.coolsport.dk/
Her kan der handles
a. Klubbeklædning
b. Tennisbolde
c. Præmier
d. Klubtilbehør
Klubben opretter sig på siden og vælger en af de angivne forhandlere. Når vi har accepteret
oprettelsen, kan klubben blot logge ind og bestille varerne, som vi derefter sender til forhandleren.
Forhandleren sender en regning til klubben og samarbejdet er i gang.

Cool Sport A/S
Falkevej 18 B
DK-4600 Køge
T: +45 88 53 7777
E: kundeservice@coolsport.dk

BEDST for klubben?
Cool Sport er med Danmarks bedste salgs- og service Team altid på pletten, når der er
arrangementer. Det være sig alt fra Davis Cup, DM, FM eller klubarrangementer med
opvisningskampe, playtest eller turneringer.
BILLIGST for klubben?
Vores klubportal har de bedste priser og handelsbetingelser.


Dit samarbejde med en lokal forhandler sikrer dig, at du kan sende klubmedlemmer hen til
butikken, hvor de kan prøve klubtøjet.



Boldene får du fra forhandleren, og du er sikret billigste pris.
Eksempel:
HEAD ATP / HEAD Tour DTF pr. rør inkl. moms:
Normal pris kr.:
120,00
Klub pris (som betales til forhandler) kr.:
Klub bonus (værdi i vejl. udsalgspris) kr.:
Endelig klubpris fraregnet bonus

60,00
-13,33
46,67

PS: Bonus afregnes i varer u/b

FYNS Tennis Unions special aftale
Cool Sport yder, udover bonus til klubben, et kontantbeløb til FTU for hvert dusin bolde der købes på
klubportalen til hjælp med at støtte op om udviklingen af tennis på Fyn.

Cool Sport ER med HEAD Danmarks bedste tennis leverandør!
Vi håber, at FTU og Cool Sport med denne skrivelse gør det lettere at gennemskue det danske
tennismarked.
Har I spørgsmål, er vi altid klar ved telefonen…

Cool Sport – ‘DIT TENNIS TEAM’
Jørn Harder
Allan Larsen
Claus Ketterle

M: 40 35 80 45
M: 29 40 14 77
M: 20 10 36 40

E: jh@coolsport.dk
E: al@coolsport.dk
E: ck@coolsport.dk

Med venlig hilsen
Cool Sport A/S

Fyns Tennis Union

Claus Ketterle

Kai Holm
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