
Ontvang 5% vouchers voor jouw leer-
lingen

Jouw leerlingen profiteren voortaan bij 
elke aankoop en besparen geld met de 
vouchers

Met elke ingewisselde voucher groeit je 
account en ontvang je meer commissie 
en meer voordelen 

 coaches@tennis-point.nl

+31 6290 44 22 3

C O N T A C T

Scan 
hier

om direct
te starten:

of
ga naar

www.tennis-point.nl/coaches

WORD TENNIS-POINT 
COACH IN #TEAMYELLOW

HOE WERKT HET NIEUWE 
ADVANTAGE COACH PROGRAM?

Profiteer samen met je 
leerlingen van het nieuwe
Advantage Coach Program

Testrackets Coach-
kortingen

Uitrusting-
contracten

Commissie



COACH
#team
yellow

KORTING VOOR TRAINERS

Je bent coach? Meld je dan nu aan en profiteer van kor-
tingen die kunnen oplopen tot 50% op de adviesprijs!

Gigantisch assortiment met ruim 30.000 artikelen van 
gangbare producenten (verschillende merken)

Exclusieve speciale prijzen voor tennisballen en
trainingsmateriaal

REIZEN VOOR TRAINERS

Je bent leraar en je wilt jouw spelers onder de beste 
omstandigheden trainen?

Profiteer dan van onze buitengewoon aantrekkelijke 
groepskortingen en speciale acties voor trainers! We 

bieden jou en je pupillen gegarandeerd plaatsen, gratis 
trainingsmateriaal van topkwaliteit en exclusieve hotels 

en resorts – tegen ongeëvenaarde voorwaarden

TESTRACKETS

Vanaf een bepaalde omzet heb je de mogelijkheid om 
nieuwe rackets gratis als testrackets in een pakket te 

ontvangen, die je ook na 6 maanden gratis kunt retour-
neren of tegen een sterk gereduceerde prijs kunt kopen

VOUCHER

Maak jezelf geliefd bij jouw klanten en geef geweldige 
kortingen door met onze ACP vouchers

Maar dat is nog maar het begin, jouw klanten kunnen 
profiteren van promoties die tot 75% korting opleveren

RACKET- EN KLEDINGCONTRACTEN

Je hebt interesse in een racket- en kledingcontract van 
een bekend merek

We bieden je de mogelijkheid om een racket- en kle-
dingcontract aan te gaan met alle bekende merken. Het 

betreft hier zowel kortings contracten als ook gratis 
contracten

COMMISSIE

Elke aankoop die met de vouchers wordt gedaan, wordt 
op jouw rekening bijgeschreven.

Je ontvangt jouw commissie over de verkoop die via de 
vouchers wordt gerealiseerd 

GENIET
VAN ALLE 

VOORDELEN...

ALS EEN
TENNIS-POINT COACH
IN # TEAMYELLOW
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