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WaaromTech.Partnerworden?
•
•
•
•

Verhoog je inkomsten
Verbeter de performance en technische vaardigheden van spelers
Speel in op online trends en behoeftes van spelers
Vergroot de mogelijkheden tot ledenwerving en -behoud!

Hoe werkt het voor je voetbalschool?
Word
Tech.Academy
Partner
Schrijf je voetbalschool in en
open je eigen affiliate
omgeving

Promoot de
Sports.Tech Producten

bij je voetbalschool
Deel de link met je leden, en
van elke verkoop is een deel
voor de kas!

Start online
Events &
Trainingen
Vergroot de binding met je
spelers terwijl ze sporten
waar ze zelf willen!

Klik hier, vergroot het aantal leden van je voetbalschool
en sluit aan bij hun online en digitale behoefte

De Sports.tech
producten

Tech.Voetbal
ProTechtors

Tech.Voetbal

Volg en versnel de technische ontwikkeling van al je spelers
Waarom de INSAIT JOY Tech.Voetbal?
De INSAIT JOY Tech.Voetbal app is de high-end connectie met de Tech.Voetbal, met bewegingssensoren. De spelers kunnen verschillende technische trainingen starten en verschillende
niveaus voltooien op basis van baltechniek. De resultaten worden gemonitord, gedeeld en
vergeleken met hun teamgenoten via een mobiele applicatie. De App is gemaakt voor club-, teamen spelersniveau en daarmee de ultieme innovatieve tool tijdens een training bij de club, thuis of
op vakantie.

Hoe werkt het? Bekijk de video's op http://www.forwardsports.tech

Volg en versnel de technische ontwikkeling van al je spelers

Train
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er en
effici
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b-, co
ach-

• Stel voor elk team je online trainingsprogramma op

en sp
elersn
iveau

De slimme Tech.Voetbal
• Plan trainingen, selecteer oefeningen en maak deelnemende teams of groepen
• Ontvang, vergelijk en deel scores, video’s en feedback met het team

• Verbind 8 slimme Tech.Voetballen tijdens de (veld)training

• Selecteer oefeningen op basis van sterke en zwakke punten van je spelers
• Verbeter en volg de technische vaardigheden van je spelers
• Toon het klassement aan je spelers

• Selecteer verschillende oefeningen op basis van jouw persoonlijke doelen
• Voltooi de verschillende niveaus van amateur tot expert
• Krijg inzicht in je sterke en zwakke punten
• Vergelijk je resultaten (met teamgenoten) in het klassement
• Deel je voortuitgang en video's op social media
• Challenge vrienden, teamgenoten of andere spelers overal ter wereld

C

INSAIT JOY ProTechtors
Data-driven comfort & protection

Waarom de Insait Joy ProTechtors?
De INSAIT JOY ProTechtors zijn comfortabele high-end scheenbeschermers,
beiden, voorzien van een Speler Volg Module met bewegingssensoren.. De resultaten worden
gemonitord, gedeeld en vergeleken met vrienden, teamgenoten en andere gebruikers, via de
INSAIT JOY App. De App is gemaakt voor club-, team- en spelersniveau en daarmee de
ultieme, innovatieve tool tijdens een training of wedstrijd bij de club, thuis, op het plein of op
vakantie.

Hoe werkt het? Bekijk de video's op http://www.forwardsports.tech
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Track like a Pro met de slimme INSAIT JOY ProTechtors

De slimme ProTechtors
Data-driven comfort & protection

Train en speel doelgerichter op club- en spelersniveau:

• Richt je teams in op de online Club Portal
• Volg de fysieke performance van al je spelers tijdens trainingen en wedstrijden
• Ontvang, vergelijk en deel scores, video’s en feedback met het team

• Gebruik dezelfde INSAIT JOY App met je ProTechtors als met de
Tech.Football
• Voltooi de verschillende niveaus van amateur tot expert
• Krijg inzicht in je sterke en zwakke punten
• Vergelijk je resultaten (met teamgenoten) in het klassement
• Deel je voortuitgang en video's op social media
• Challenge vrienden, teamgenoten of andere spelers overal ter wereld
• Ontvang onmiddellijk feedback van je coach

#TechYourAcademy
to the next level

Vergroot de inkomsten van je club als affiliate partner
• Meld je voetbalschool aan als affiliate
• Promoot onze sports.tech producten op je website
en andere (social) kanalen
• Leden kopen en ontvangen de producten via

Forwardsports.tech

• 24/7 Inzicht in je affiliate provisies
• Automatische betaling van de provisies

#TechYourAcademy
to the next level

Verbeter performance en technische ontwikkeling op je voetbalschool
Én vergroot de verbinding met je (nieuwe ) leden via de online club portal
•
•
•
•
•
•
•

Gratis licentie op de clubportal
Nodig leden uit voor een team
Hulp met maken van online trainingen (events)
Leden nemen deel aan online trainingen
Monitor alle resultaten
Versterk de band met je leden door thuis training
Werf nieuwe leden via online club

De hardware specificaties
#TechYourAcademy
to the next level

Highly accurate sensors
Wireless recharging technology

Premium butyl air bladders
Next generation manufacturing process
Premium polyurethane surface

De slimme Tech.Voetbal
#TechYourAcademy
to the next level

Top Kwaliteit
§ Naadloze buitenbal en premium binnenbal garanderen perfect
balgevoel
§ Ondergaat 8000+ impact tests, vanuit de hoogste productiestandaarden om duurzaamheid en kwaliteit te garanderen.

Krachtige batterij
§ Laad de bal op met hoogwaardige wireless recharging technology
§ 7-Uur gebruiksduur en standby tot 40 dagen, bij volle batterij

Slimmer en uitdagender trainen
§ Registreer elke balbeweging met hoogwaardige en accurate bewegingssensor
technologie
§ Analyseer je statistieken met krachtige Artificial Intelligence algoritmen
voor realtime resultaten

Highly accurate sensors
Wireless recharging technology

Premium butyl air bladders
Next generation manufacturing process
Premium polyurethane surface

ProTechtors
#TechYourGame
Ontworpen voor comfort en bescherming
§ ‘Slip-in style’ met compressie sokken voor een stabiele pasvorm
§ Extra harde voorzijde voor ultieme bescherming
§ Comfortabele EVA binnenzijde, voor duurzame demping en
excellente schokabsorptie

Krachtige Lithium-ion batterijen
§ Laad beide ProTechtors tegelijk op met de meegeleverde dual micro-USB
kabel

‘SlIp-in-style’ Protechtors

§ 8-Uur gebruiksduur na opladen

Doelgerichter en slimmer trainen en spelen
§ Meet je beweging performance met de slimme, verwijderbare Speler Volg
Modules
§ Data opslag en Bluetooth connectie om je gegevens te synchroniseren naar je
mobiele telefoon, na elke sessie

Compressie sokken

§ Analyseer je performance statistieken met behulp van krachtige
AI-powered algoritmen
Speler volg modules met bewegingssensoren

THINK FORWARD
PLAY FORWARD

#TechYourAcademy
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info@forwardsports.tech
www.forwardsports.tech
Tel: +31 (0) 85 018 12 11

