
WELKOM BIJ FIT2GETHER

Gefeliciteerd! U heeft zich zojuist aangesloten 

bij Fit2gether. Speciaal voor u hebben we een 

handleiding geschreven. Hierin beschrijven 

wij de vervolgstappen die we nu gaan 

ondernemen en beantwoorden we enkele 

veel gestelde vragen. 

Wij denken graag met u mee!

Handleiding

INTAKE GESPREK

Tijdens het intake gesprek nemen wij met  u alle 

mogelijkheden van Sportschool TV door. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Sportschool TV is een samenwerking tussen Fit2gether 

en een sportschool of fitnessclub. De basis van elke 

samenwerking begint bij het maken van heldere 

afspraken. Samen met uw verkoopadviseur neemt u de 

samenwerkingsovereenkomst door. Hierin staan onder 

andere de looptijd, het maximale aantal adverteerders 

en de hoogte van vergoedingen vastgelegd. 

VORMGEVING SPORTSCHOOL TV

Wanneer u heeft besloten om gebruik te maken van 

Sportschool TV, gaat onze grafische afdeling met u aan 

de slag om een mooi en doeltreffende presentatie te 

maken. Hierbij wordt veel tijd en zorg besteed aan de 

uitstraling en huisstijl.

TECHNISCHE INSPECTIE

Wij streven er naar om Sportschool TV op een zo hoog 

mogelijke kwaliteit bij u uit te zenden. Onze presentaties 

ontwerpen wij in HD-resolutie. Het is mogelijk om gebruik 

maken van de bestaande bekabeling en HD-schermen, 

mits deze aan de minimale vereisten voldoen. 

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om te 

adviseren. Wanneer wij constateren dat uw installatie 

gemoderniseerd dient te worden, brengen wij graag 

een vrijblijvende offerte uit. U kunt ervoor kiezen om de 

installatie door een van onze experts uit te laten voeren. 

Dit is uiteraard niet verplicht, maar wel aan te raden.

SPORTSCHOOL TV ACTIVEREN !

Gefeliciteerd! Alle stappen zijn nu doorlopen en we gaan 

uw Sportschool TV activeren.

WIJZIGINGEN ?

Om uw narrowcasting informatief en up-to-date te 

houden adviseren wij u om wekelijks aanpassingen door 

te geven. 

Onze vormgevers zitten voor u klaar om de aanpassingen 

door te voeren. Wij streven er naar om wijzigingen binnen 

48 uur te verwerken.
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Algemeen 
Contact

Wij willen u vragen voornamelijk via e-mail 

contact met ons op te nemen. Wij behandelen 

uw mail zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 

werkdagen. Heeft u een dringende vraag? 

Neem dan gerust contact met ons op via, ons 

algemene nummer: 071 - 302 00 24.

Vormgeving:       vormgeving@fit2gether.nu

Administratie:  administratie@fit2gether.nu

Onze medewerkers staan natuurlijk ook 

persoonlijk voor u klaar! Deze en andere 

contactgegevens vindt u op onze website. 

Fit2gether B.V.

Veenderveld 16

2371 TV Roelofarendsveen

Nederland

Sportschool TV
Materialen inzenden?

Om uw sportschoolpresentatie tijdig te laten 

starten, ontvangen wij uw materialen graag  

ten minste 7 werkdagen voor de startdatum. 

Voor het maken van een presentatie in uw 

huisstijl ontvangen wij graag de volgende 

elementen:

- Logo (jpg groot, pdf of eps)

- Tekst/acties

- Fotografie (hoge resolutie). 

- Input van uw website

U kunt alle materialen insturen naar onze 

vormgeving: vormgeving@fit2gether.nu.

Hoe lang duurt het voordat mijn 

presentatie is opgemaakt?

Wanneer u uw materialen in goede orde bij 

ons heeft aangeleverd, streven wij ernaar om 

binnen 3 werkdagen u de eerste opzet toe te 

sturen. 

Hoe kan ik mijn presentatie wijzigen?

U kunt elke week uw commercial laten 

wijzigen. Hier spreken we graag een 

vast tijdstip voor af. Denk bij wijzigingen 

bijvoorbeeld aan acties, nieuwe producten 

enz.  

Waar kan ik mijn wijzigingen heen sturen?

U kunt de materialen opsturen naar 

vormgeving@fit2gether.nu 

LET OP! Wij wijzigen uw presentatie niet 

automatisch.

Belangrijke informatie

Hoe lang duurt het voordat mijn 

presentatie is gewijzigd?

Wij streven er naar om uw presentatie binnen 

1 á 2 werkdagen aan te passen.

Administratie
Hoe weet ik wie er adverteren?

Wij sturen u elke maand een overzicht toe van 

de actuele adverteerders, de afvallers en de 

nieuwe adverteerders.

Wanneer ontvang ik een overzicht? 

Het maandelijkse overzicht ontvangt u van 

ons altijd aan het einde van de maand. Dan 

weten wij namelijk precies wie er wel en niet 

hebben gedraaid die betreffende maand.  

Vergoeding voor adverteerders?

U ontvangt van ons een vooraf 

overeengekomen vergoeding per 

adverteerder. 

Wanneer kan ik een factuur sturen?

Op het actuele adverteerdersoverzicht dat 

u van ons ontvangt geven wij aan welke 

bedragen er mogen worden gefactureerd. U 

kunt dus steeds aan het einde van de maand 

ons uw factuur sturen.

Ik heb vragen over het overzicht of de 

factuur?

Heeft u vragen over uw factuur of overzicht? 

Neem dan gerust contact met ons op via 

administratie@fit2gether.nu.

Sportabonnement
Hoe weet ik welke adverteerders een 

sportabonnement hebben? 

Op het maandelijkse overzicht geven wij aan 

welke ondernemers er recht hebben op een 

sportabonnement.

Hoe werkt het?

Alle ondernemers die recht hebben op een 

sportabonnement verwijzen wij naar uw 

sportschool. Hier kunnen ze bij de balie 

aangeven dat ze recht hebben op een 

sportabonnement. Aan de hand van het 

overzicht dat u van ons ontvangt kunt u dit 

vervolgens controleren. 

Ondernemer staat niet op het overzicht?

Wanneer een ondernemer beweert recht te 

hebben op een sportabonnement, maar deze 

staat niet op uw lijst vermeld, bericht ons dan 

direct. Dit kan per e-mail naar 

administratie@fit2gether.nu of telefonisch 

naar 071 - 302 00 24.

Twijfel?

Neem bij twijfel altijd contact met ons op!

Commercials
Wie adverteren er?

Ons unieke Sportschool TV concept betrekt 

lokale ondernemers bij uw sportschool. 

Bedrijven die bij u adverteren, zijn veelal 

lokale bedrijven. Daarnaast zijn er enkele 

landelijke adverteerders. 

Mag ieder bedrijf zo maar adverteren? 

Zeker niet. Wij stemmen van te voren zeer 

goed met u af welke bedrijven wel en niet 

worden benaderd. Bovendien weten wij 

uit ervaring welke bedrijven wel en niet te 

benaderen.  

Is er een maximum aantal adverteerders? 

Uit ervaring blijkt dat het aantal adverteerders 

vaak tussen de 15 en 25 adverteerders 

uitkomt. Natuurlijk kan dit aantal ook hoger 

of lager uitvallen. Wanneer u bezwaar heeft 

tegen een hoger aantal kunt u dit van te 

voren aangeven. 

Weigeren van adverteerders? 

Wanneer u vooraf duidelijk aangeeft bij ons 

dat een bepaald bedrijf niet op de schermen 

mag adverteren, houden wij daar rekening 

mee. Het is helaas tussentijds niet meer 

mogelijk om dit aan te geven. 
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Tips en Tricks
Plaats niet te veel tekst/acties in 

uw presentatie, dit leidt af van de 

boodschap.

Laat fotografie uw boodschap/tekst/ 

actie  versterken.

Speel in op seizoenaanbiedingen 

(winter, lente, zomer, herfst, kerst). 

Lees onze 2-maandelijkse nieuwsbrief 

voor tips & tricks.

Bekijk op onze website voorbeelden 

van andere sportscholen.


