
Partnerpropositie AirBadminton

Airbadminton

Take the journey

with us



Sinds jaar en dag wordt badminton gezien als binnensport, maar met de komst van 

AirBadminton gaat dat volledig veranderen! AirBadminton is een nieuwe officiële sport en een 

coole aanvulling op de traditionele binnensport. De Badminton World Federation (BWF) 

lanceert deze sport. De ambities zijn groots: over 10 jaar moet de sport Olympisch zijn! Met 

aangepaste banen, eigen spelregels en natuurlijk de AirShuttle om de sport mee te beoefenen 

zal AirBadminton de wereld veroveren.

Ga jij de uitdaging aan? Stap jij in op onze reis?

Dé nieuwe outdoor sport



VRIJ.



AirBadminton is nieuw, dat zetten we stevig neer. We gaan niet uit van een 

standaard aanpak, we doen het net even anders.

AirBadminton als waanzinnig gave en populaire sport. Dat is het doel. En onze reis 

leidt daar naar toe. Die reis is ook onze partnerpropositie. Dus stap jij in en maak 

jij er samen met ons iets onwaarschijnlijk gaafs van?

Net even anders.



VRIJ je bepaalt zelf locatie, regels, gezelschap

TOEGANKELIJK altijd en overal, met wie je maar wilt

ACTIEF een sportieve inspanning, outdoor, sociale groep

SNELmodern, uitdagend, stoer 

Kernwaarden



TOEGANKELIJK.



AirBadminton richt zich op de jongeren en millennials. AirBadminton
is een beweging, een community van vele niet verbonden 
beoefenaars. Daarom bouwen we aan een kern van fanatieke spelers 
die de uitdaging en de fun van het snelle concept omarmen en verder 
brengen. De community wordt gebouwd op de fysieke, meestal lokale 
events, maar de rol van de digitale community blijft daarbij groot. 

Wie speelt AirBadminton.



ACTIEF.



 Een jonge, aantrekkelijk doelgroep

 Aantrekkingskracht van nieuw en snel

 Een back up van gerenommeerde partners 

 BWF, NOC*NSF en ADIDAS

 Professioneel service- en content platform 

 Uitontwikkelde sport, met spel- en wedstrijdvormen

 Olympische ambitie

Wat biedt AirBadminton.



SNEL.



Als je kiest voor AirBadminton, verbind je je aan onze kernwaarden: vrij, 
toegankelijk, actief en snel. Je verbindt je ook aan onze reis. Wat jij bijdraagt kan 
in effort zitten, in materialen, in geld of in branding en bereik. Een echte bijdrage 
van een partner is een voorwaarde: kortom, wat creëer jij waardoor 
AirBadminton verder groeit? 

Materialen
 Locaties
 Toegang tot doelgroepen
 Financiële bijdrage

Wij zijn kieskeurig wie we er bij willen hebben, zo gaan we recht op ons doel af en 
blijven we zelf ook snel en wendbaar. 

Wat verwachten wij van jou





AirBadminton: nieuw, snel, actief. Samen met Adidas, NOC*NSF en de Badminton 
World Federation bouwen we aan een groeiende community. Voor fans, 
liefhebbers en ambassadeurs. Word jij onderdeel van de reis? Het wordt leuk! We 
doen het samen en kunnen jouw effort goed gebruiken. 

So join & take the effort!

 event partner

 ecom/retail partner

 kit partner (Adidas)

media partner

 Brand partner

 onderwijs partner

 community partner

 …



Contact.

We komen graag in contact om te bespreken welke leuke activiteiten we samen 

kunnen ontplooien, zodat we er beiden, op welke vlak dan ook, beter van 

worden.

Interesse?

Neem contact op met Hendrik Boosman

partnerships@airbadminton.nl

06-12345678
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