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Hoofddorp, 1 januari 2016
Onderwerp: Magazine Sport & Life 2016!
Geachte heer, mevrouw,
Dynamiek is kenmerkend voor Haarlemmermeer, een gemeente die zich heeft ontwikkeld tot een
volwassen sportgemeente. Het aantal voorzieningen blijft groeien en zich ontwikkelen, net als het
aantal verenigingen. De inwoners van Haarlemmermeer ontmoeten elkaar steeds vaker bij het
beoefenen van hun sport. Haarlemmermeer en sport hebben dan ook veel gemeen: pionieren,
opbouwen, grenzen verleggen, verbinden en volhouden. Niet voor niets wordt 2014 het jaar van de
sport!
Het glossy sportmagazine Sport&Life geeft een compleet beeld van onze sportieve gemeente.
Waarbij ondernemers en inwoners verrast worden met mooie, interessante en verfrissende
interviews en reportages. Verhalen van bestuurders, topsporters, breedtesport, jonge talenten,
minder valide sporters, Olympische ambities en sport- en lifestyle-evenementen.
Niet alleen inwoners van Haarlemmermeer lezen het magazine. Het bereikt een veel grotere
doelgroep: de politiek, NOC*NSF, de sportbonden, sportorganisaties, onze partners en relaties en
natuurlijk het bedrijfsleven in de metropoolregio Amsterdam. Aan de presentatie van Sport&Life is
altijd een evenement gekoppeld. Waar u deelnemers persoonlijk kunt ontmoeten.
Uitgeverij Sport&Life neemt de realisatie van Sport&Life voor haar rekening. Sport&Life zorgt er voor
dat onze en uw ambities en communicatiewensen worden gepresenteerd in een sterke bladformule.
Het magazine heeft een goede afwisseling tussen grote dragende interviews, columnisten met gezag,
verschillende sportieve rubrieken & reportages, bedrijfspresentaties en korte sportieve updates. Een
magazine met ritme en schwung, van hoogwaardige kwaliteit, professionele fotografie en wat
boeiend is om te lezen!
Wij stellen u als ondernemer graag in de gelegenheid om gebruik te maken van dit prachtige
concept. U kunt hiermee effectief uw doelgroep bereiken en uw bedrijf in een sportieve context
profileren. Wij bevelen u deze sportieve kans dan ook van harte aan!
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