
Airbadminton 202



Het AirBadmintonplatform is in 2020 succesvol geïntroduceerd waarbij er een sterke basis is gelegd voor 
de sport  AirBadminton.

In 2021 is het van belang dat het huidige platform wordt doorontwikkeld zodat AirBadminton

een structureel aanbod krijgt bij stakeholders

als verdienmodel beter gaat renderen

structureel een community opbouwt 

gespeeld wordt als wedstrijdsport 

Airbadminton 202



De volgende noodzakelijke doorontwikkelingen zijn:

50% financieel onafhankelijk is in 2021 (100% in 2022)

Een vaste AB community (20.000) o.a. d.m.v. Woosh!

200% meer inkomsten realiseren uit producten (20.000 EUR)

20 ambassadeurs (vereniging of individu) in Nederland 

Een naampartner verbindt aan het AB platform

De meeste van events 2020 worden uitgevoerd in 2021

MUST HAVE   202



Naast de noodzakelijke MUST HAVE’S zijn onderstaande facetten
ook wenselijk om in 2021 te realiseren:

AirBadminton gespeeld gaat worden als wedstrijdsport

Er 50 vaste speellocaties worden gerealiseerd waarvan 20 365

AirBadminton sporttechnisch wordt doorontwikkeld t/m 

wedstrijdniveau

Het AirBadminton Platform meer interactief wordt gemaakt

Er een ‘AirBadminton METAL PLAYGROUND’ wordt ontwikkeld voor de implementatie 

van AirBadminton op vaste locaties en bijgaat dragen als verdienmodel

NICE TO HAVE   202



Financiën 

Digitaal 
Online Platform AirBadminton.nl

AirBadminton Shop

Events

Stakeholders

Marketing & Communicatie

Hoofdlijnen

Partnerships

Development 



AirBadminton.nl

Koppelen aan Social Media

Snellere/hippe content op platform

Login voor “leden” met voordelen 

(Woosh!)

Interactiever platform

Digitaal

Shop.AirBadminton.nl

Kwaliteitsimpuls
Vereenvoudigen Shop

Kleiner aanbod

Snelheid van de website

Inrichten voor verschillende doelgroepen
Doelgerichte acties

Login voor klanten (kortingscode leden)



Planning 2020 zoveel mogelijk uitvoeren in 2021:

Badminton Festivals zelfstandig & aangesloten

Open NK AirBadminton

Toernooicircuit

Club Tour

Clinics

Optioneel:

Six Nations Championship (Interlandtoernooi)

Events



Eigenmerk

Een van de belangrijkste elementen is het 

productaanbod om de sport te gaan beoefenen. 

Alles wat je nodig hebt om AirBadminton te gaan 

spelen is te vinden in onze webshop. Badminton 

Nederland gaat  in 2021 een drietal producten 

onder eigenmerk uitbrengen.



Voor de stakeholders zijn er verschillende producten ontwikkeld om ze in het 

aanbod te faciliteren.

Aanbod producten stakeholders

Vaste speellocaties bij stakeholders

Badmintonverenigingen

AirBadminontrainersmodule

Partners meerdere afzetmogelijkheden producten

Stakeholders



Online versterken positionering

Online vindbaarheid (Google)

Community creëren

Sterke groei Social media (4.000)

Meer gebruik van videomarketing/influencers

Out of the box acties (bijv. Crazy rally’s) 

Woosh!

Marketing & Communicatie



Sportinhoudelijk

Creëren community 

Producten/pakketten

Fysieke aanwezigheid straatbeeld

Woosh! koppelen

Lidmaatschapsvorm

Development



Continueren partnership ADIDAS, MAMS COFFEE

Binden van 1 of meerdere partners t.w.v. 100.000 EURO 

Binden van partners met strategische barterdeals (ANWB)

Partnerships



INFORMATIE: CONTACT:

Promo 1 AirBadminton Badminton Nederland

Promo 2 AirBadminton Kelvinbaan 48

Website AirBadminton 3439 MT Nieuwegein

Info@airbadminton.nl

https://www.youtube.com/watch?v=PFT8POvvq9E
https://www.youtube.com/watch?v=lrJnR7QoC-g
https://www.airbadminton.nl/
mailto:Info@airbadminton.nl

