
GrwoSport 

Laat je club 
groeien….!

Fans van Almere City FC



GrwoSport 

Almere City introduceert Grwo Sport

Vanaf vandaag is het platform van Grwo Sport 
beschikbaar voor alle Almere City fans.

Als fan heb je nu rechtstreeks invloed op de groei
van de club.

Dat maakt je belangrijk! En gewaardeerd! 
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Hoe werkt het? 

Je doet je dagelijkse boodschappen zoals je gewend bent, 
maar nu bij sponsors van Almere City.

Dit zijn bestaande sponsors, maar ook steeds meer 
nieuwe. 

Bij iedere aankoop gebruik je de app van Grwo Sport en 
de rest gaat automatisch.  
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Wat doet de app? 

De Grwo Sport app registreert alle 
aankopen die je aanmeldt. 

Automatisch gaat er van iedere aankoop
een bedrag naar de club.

En krijg je punten voor een gaaf loyalty 
programma. 
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Welke voordelen heb je als fan?

Je ontvangt persoonlijke aanbiedingen van sponsors die 
voor anderen onbereikbaar blijven. 

Met je loyaltypunten zijn talloze voordelen, gadgets en 
merchandise beschikbaar.

Je groeit als fan van je club, want je hebt rechtstreeks 
invloed. 
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Download de app

Ga naar de App Store of Play Store, zoek naar         en
volg de instructies in de app.

Gebruik de app na iedere aankoop en zie gelijk wat je 
bijdraagt aan de groei. 

En voor we het vergeten… De app is natuurlijk gratis! 



De eerste 100 downloads

Grwo Sport hanteert een waardering voor de meest loyale 
fans. 

De eerste 100 fans die de app downloaden, worden direct 
‘leader’ en ontvangen driedubbele loyaltypunten bij iedere 
aankoop! 
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Disclaimer 

Ondanks dat de app een ranking bijhoudt, is het niet de bedoeling dat je meer koopt 
en/of uitgeeft dan je normaal gesproken doet. 

Almere City FC en Grwo Sport waarderen het wanneer je je normale uitgavenpatroon 
aan de club verbindt, maar willen te allen tijde voorkomen dat je in financiële problemen 
raakt.

Gebruik de app verantwoord en geniet van de groei. 

Contactinformatie: 

Grwo Sport info@grwo-sport.com
Almere City FC info@almerecity.nl


