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Betreft: Dunlop Loyalty-actie 2019

Amersfoort, september 2018

Beste secretaris van de tennisvereniging,

Zoals je wellicht weet zijn de KNLTB en Dunlop al meer dan 55 jaar partners en daar zijn wij als
tennisbond trots op.
Voor het 19e jaar op rij biedt Dunlop de KNLTB-verengingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Dunlop Fort Max TP tennisballenactie. Als vereniging kun je ook dit jaar weer profiteren van de
samenwerking tussen de KNLTB en Dunlop middels de jaarlijkse Loyalty-actie. Als je als vereniging
Dunlop Fort Max TP ballen via jouw winkelier bestelt, ontvang je gratis 20% extra ballen bij de
bestelling. Snelle beslissers ontvangen tevens nog een gratis Dunlop prijzenpakket.
De Dunlop Fort Max TP tennisbal is geschikt voor alle ondergronden. Het is de enige gasgevulde bal
die zowel door de ITF als door de KNLTB is goedgekeurd op balans en duurzaamheid. Deze bal wordt
niet alleen tijdens alle nationale KNLTB-evenementen gebruikt, maar bij Davis- en Fedcupduels in
Nederland wordt ook gespeeld met de Dunlop Fort Max TP bal.
Dunlop kan jouw vereniging uiteraard ook voorzien van de gekleurde ballen die worden gebruikt voor
Tenniskids. Is jouw vereniging een Tenniskids vereniging of spelen jouw jeugdleden mee in de Kia
World Tour of Groene competitie? Dan kunt u kiezen voor de stage 3, 2 en 1 ballen voor de rode,
oranje en groene baan. Duizenden kinderen spelen inmiddels met deze ballen.
In de bijlagen vind je meer informatie over deze actie.

Met sportieve groet,

Erik Poel
Algemeen directeur
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