
                                   Izjemna ponudba nakupa žog

V čast nam je najaviti odlično sodelovanje med trener-portal in Angleškim podjetjem Diamond 
Football Company.
Nas že zelo dobro poznate kot portal kateri se je namenjen pomagati vsem vključenim v športu in 
tako smo danes brez neke reklame dosegli že preko 100 dnevnih obiskov našega portal.
Diamond Football Company se šteje za pionirje na področju izdelave in distribucije (veleprodaje) 
pripomočkov za trening in nogometne opreme. Njihove izdelke lahko najdete po vsem svetu na 
profesionalnih nogometnih igriščih za treninge vseh kategorij v različnih klubih. Sodelujejo s klubi 
Angleške Premiership in Football league kot tudi na Irskem, Španiji, Nemčiji, Danski, ZDA in sedaj
tudi v Sloveniji.

Zakaj smo izbrali prav njih? Enostavno, zaradi kakovosti in cene. Njihovi izdelki: žoge, markirke, 
markerji, ovire, markirne lutke, goli, pripomočki za trenerjevo še bolj profesionalno delo, sodniški 
pripomočki, izdelki za učinkovitejši igralčev napredek in drugi so vrhunske kakovosti. Prav take 
izdelke kot jih boste dobili vi enake dobavljajo tudi vrhunskim klubom po celi Evropi in svetu.

Ponosni smo na to, da lahko vsakomur dobavljamo najvišjo kakovostno nogometno opremo po 
izjemnih cenah.

S tem dopisom vam nogometnemu klubu želimo ponuditi izjemno ugodnost nakupa odličnih žog. 
Z nakupom 11 žog za trening vam podarimo 2 žogi izjemno visoke kakovosti za tekme. 
Ideja leži v sodelovanju in sicer bi lahko vsem vašim igralcem (kateri žoge za trening kupujejo 
sami) ponudili možnost nakupa spodaj navedene žoge kot sodelovanje med vašim klubom in nami.

Prednosti:
 žoge dobite na enem mestu
 visoka kakovost za izjemno ceno
 za enajst kupljenih žog vam dve tekmovalni podarimo ( primer:77 otrok / 14 podarjenih žog)
 vsi igralci imajo na treningu enake žoge (prepoznavnost kluba)
 igralci bodo trenirali z veliko boljšimi žogami in s tem bo njihov nogometni razvoj boljši
 ….

Naj vam ti dve žogi predstavimo:

PRO Trainer
Žoga za trening: velikosti 3, 4, 5

-  Med najboljšimi žogami za trening na trgu
-  Večina žog na trgu je narejenih iz PVC + PU 
   Prevleka (ali pa samo PVC)
-  Narejena iz 100% Korejskega PU materiala 
   z vsebnostjo mikro vlaken katerega običajno 
   najdemo v visoko cenovnih tekmovalnih
   žogah 
-  Zaradi teh materialov ohranja svoj občutek
   mehkobe tudi v zimskem času
-  Ima odličen odboj in vrhunske lastnosti
   letenja
-  Vrhunsko sešita in podložena
-  Izjemen dizajn

- Izjemna cena:            19,80 eur 
- Akcija sodelovanje: 18,90 eur 



FIFA EDGE Match ball
Vrhunska tekmovalna žoga narejena po FIFA standardih
Velikost: 3, 4 in 5 (FIFA Approved)

Upamo, da smo vam vzbudili zanimanje saj z nami lahko posežete po višjih ciljih. Vrhunski žogi in 
samo ponudbo bi vam z veseljem predstavili tudi v živo. 
V kolikor pa imate vi svoje predloge pa jim res radi prisluhnemo in še rajši ugodimo ter dosežemo 
vrhunsko stanje kateremu se enostavno reče „Win Win“ situacija.

Za vse vaše predloge in vprašanja smo vam radi na voljo.

Lep športni pozdrav,
ekipa trener-portal

Kontakt:
Miki Kondič
trener „PRO“
+386 41 450 037
www.trener-portal.si
trenerportal@trener-portal.si
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Vsaka EDGE Match žoga mora dosegati FIFA
standarde in so testirane za:

   -  Idealno težo
   -  Konstanten odboj
   -  Pravilen obseg
   -  Stalna zaobljenost
   -  Linijo leta
   -  Minimalna izguba tlaka
   -  Minimalno vpijanje vode

Izpolnjuje pogoje za uporabo v katerikoli FIFA 
tekmi vključno s tekmami nivoja svetovnega 
prvenstva ( velikost 5 ).

FIFA testi so strogi in zagotavljajo trajno ohranjanje 
standardov.
Izjemna žoga katero lahko koristimo za tekme v
različnih vremenskih pogojih.

Cena: 49,40 eur  (ali 2x gratis po zgoraj navedenih 
                              pogojih)
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