“Ik ben overtuigd”, zegt Jacco Eltingh, ’s werelds voormalig beste
dubbelspeler. “Ik kan niet anders dan de online tennis-piramide voor
tennisverenigingen sterk aanbevelen”.
Op www.tennis-piramide.nl kunnen verenigingen kennis
maken met het product en bij interesse het product één
maand op proef vrijblijvend uitproberen. De tennispiramide is een product ontwikkeld door en voor
tennissers en stelt leden van een vereniging
in staat met één muisklik een ander lid
binnen de vereniging uit te dagen.
De winnaar van de tennis-piramide is degene die na een vooraf gestelde periode bovenaan staat. Daarna wordt de piramide
weer gehusseld. Eenvoudig met één druk op de knop. Het product kan binnen één dag beschikbaar worden gesteld voor elke
geïnteresseerde tennisvereniging binnen Nederland.

Eenvoudig Beheer
Onbeperkt aantal deelnemers

“Ongelofelijk: al meer dan 300 wedstrijden en

Eventueel op te splitsen in heren/dames/jeugd

nog steeds niet uitgewerkt!”

en dubbelcompetities
Mogelijkheid tot integratie met eigen website

“Dit werkt echt goed. Altijd een tennismaatje

Volledig web-based
Geen ICT kennis nodig

voor iedereen. 100% aan te bevelen voor elke
vereniging.”

Hoe werkt de tennis-piramide?
Leden schrijven zich in op de website: http://[naam vereniging].tennis-piramide.nl
Na inschrijven ontvangt de deelnemer een gebruikersnaam en wachtwoord en
verschijnt hij/zij in de piramide. Na inloggen kan hij/zij iemand uitdagen, die maximaal
2 rijen boven hem/haar staat. Deze persoon ontvangt een mail met de melding dat
hij/zij is uitgedaagd en de vraag deze uitdaging te accepteren of af te wijzen. Na
acceptatie kan een tijdstip worden voorgesteld en wordt de wedstrijd gespeeld. Na
afloop wordt de uitslag ingevoerd en bevestigd door beide spelers. Wint de onderste,
dan wisselen beide spelers van positie in de piramide. Wint de bovenste, de
uitgedaagde, dan verandert er niets in de piramide. Wie aan het einde bovenaan staat
wint de piramide.

Kijk snel op http://www.tennis-piramide.nl en meld ook jouw vereniging aan!

tennis-piramide is een product van Maloni Web Design
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