
Kære klub, spiller, butik

Det glæder os at kunne informere om at Sports Group Danmark bliver endnu stærkere. 

VICTOR & FZ FORZA INDGÅR STRATEGISK PARTNERSKAB  
To stærke spillere på det internationale badmintonmarked forener deres kompetencer og styrker positionen på det europæiske 
marked markant. 

Sports Group Denmark, som i flere år har været VICTORs distributør i Danmark og Norge, og som erhvervede det 
danske badmintonvaremærke FZ FORZA i marts 2019, indgår et stort, strategisk partnerskab med et af verdens største 
badmintonmærker, VICTOR, omkring fremtidigt salg, distribution og udvikling af FZ FORZA & VICTOR. 

Med partnerskabet dannes en stærk konstellation inden for badminton¬branchen, i såvel Danmark som i Europa og på 
verdensplan. FZ FORZA er i øjeblikket Danmarks største badmintonmærke, og ved indgåelsen af partnerskab med VICTOR, vil 
VICTOR og FZ FORZA i fællesskab styrke deres nuværende position som en markant nummer et på det danske marked og en 
stærk nummer to i Europa.

Danske badmintonklubber vil ligeledes kunne drage stor fordel af samarbejdet. Klubber vil have mulighed for at mixe og matche 
FZ FORZA og VICTOR som man ønsker det, i en samarbejdsaftale med Sports-Group Danmark. Det betyder at man som klub får 
dobbelt så mange muligheder for at få en aftale der passer perfekt til klubbens ønsker og behov.

Kontakt os på nedenstående kontakt info og hør mere om hvordan det kan blive en fordel for Jer som klub.

KETCHER-DIVISIONEN BLIVER ENDNU STÆRKERE
I samme ombæring glæder det os at kunne informere om, at Sports Group Danmark bliver endnu stærkere. 
Til at styrke vores backoffice og salgssupport i ketcher-divisionen har vi ansat John Nyborg. Med en fortid fra tilsvarende stillinger 
hos FZ FORZA og senest Sport Scandinavia, kommer John Nyborg med en solid erfaring, og han er allerede klar til at servicere 
jer allerede fra i dag. Ved spørgsmål om ordrer, leveringer og fakturaer ect. er I således allerede nu meget velkommen til at 
kontakte John Nyborg. 

Vi ønsker Jer en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Med venlig hilsen

Sports Group Denmark A/S
Mark Christiansen

Backoffice
John Nyborg 
+45 2440 2994  
nyborg@sports-group.dk

Klubansvarlig
Henrik Geisler
+45 22500395  
hg@sports-group.dk

Salg
John Rosengren
+45 21288130
jr@sports-group.dk
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