MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION
Schlerngasse 1b, 6020 Innsbruck, Oostenrijk
0043 (0)664 3454157 | info@mywebsport.com | www.mywebsport.com

Firma ………………
T.a.v. ……………..
Adres ………………
Land / postcode / stad ………………
Stad, ………

Geachte heer ………………..

Hartelijk dank voor het prettige telefoongesprek op … … ….. Zoals afgesproken stuur ik u de
informatie van ons corporatie aanbod betreffende het project

MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION next 100
(MWA next 100)
MYWEBSPORT is ontwikkeld om biljartverenigingen en spelers wereldwijd met elkaar te
verbinden. Op dit moment zijn er 19 systemen in gebruik (18 in Europa, 1 in Zuid-Korea). Na
omzetting van MWA next 100 zullen meer als 5.000 spelers en 20.000 toeschouwers aan de
wedstrijden en trainingen van MYWEBSPORT die regelmatig plaatsvinden deelnemen. De
activiteiten worden georganiseerd door de MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION (MWA).
MYWEBSPORT is ontworpen voor carambolbiljart.
Alle informatie vindt u op onze homepage – www.mywebsport.com
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Alle prijsopgave zijn exclusief de wettelijke BTW, plichten en uitgaven --- verbonden met de VPI, het Oostenrijkse centraal Bureau voor
statistiek.

Biljart is een van de meest voorkomende sport. De marktpotentie van MYWEBSPORT is wereldwijd
meer dan tienduizend installaties en vele miljoenen spelers.
Uw onderneming heeft de mogelijkheid zich bij het verbinden van verenigingen en spelers te
presenteren en onze vereniging bij de financiering en instandhouding van MYWEBSPORT te
ondersteunen.
Daarmee u zich een duidelijker beeld van MYWEBSPORT en de corporatie mogelijkheden kunt
maken, vindt u bijgaand een presentatie van het project MWA-next 100 kort en overzichtelijk wordt
uitgelegd.
Indien u interesse heeft voor een corporatie leggen wij u ons project graag in detail uit.

Wij verheugen ons op uw antwoord.

BC …....voorbeeld vereniging
F. Mustermann (voorzitter)
00.. (0)... …............
…......@............................
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