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Gert Jan Stevens

Wij zijn Sportloaded en wij zijn gek van

sport. Idolaat van sport. We lezen sport,

we kijken sport, we luisteren sport.

En hoe meer we zien, horen en lezen, hoe meer
vragen we hebben en energie we krijgen.

Dat willen we delen. Niet half gebakken. Nee
volop! Mensen inspireren & activeren dat is ons
doel. 



Een merk. Een brand. 

Je ziet de S van Sport en de L van Loaded. Je ziet een wielrenner,

een hardloper, een rugcrawlzwemmer. Je ziet iemand die vooruit

wil, een winnaar, met de borst vooruit en met de neus in de wind.

Het is een logo met een verhaal. Het is het logo van sportminnend

Nederland.

Onze kleuren; rood, zwart en wit. Duidelijke en krachtige kleuren,

die energie en competitie uitstralen. Ze zorgen voor contrast én

voor balans. Ze staan voor winnen en verliezen, voor prestaties

klein en groot, voor trots zijn op wat je hebt bereikt.

sport
loaded

Bij Sportloaded gebruiken we een dynamisch lettertype. Eentje

waardoor onze uitingen altijd in beweging zijn. Net als de sporter,

net als de sport. Want sport is nooit hetzelfde. Sport is continu in

beweging. En Sportloaded is dat ook.



 

Instagram volgers

3000+
Bezoekers per maand 

30.000+
Fans - PRO's

500+
In 1 jaar van 0 naar 500 Groeiend aantal. Met uitschieter naar 55.000
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Leeftijdgeslacht

65% man

35% vrouw

PRO's en FANS

Door het groeiende aantal pro's en fans weten we steeds meer.  Cruciaal en ideaal voor het bereiken van jouw specifieke doelgroep. 



LATEN WE

SAMENWERKEN



Once in a lifetime

Wij willen partijen die in dit stadium in ons geloven graag blijvend bedanken door hen te
belonen met once in a lifetime prijsafspraken.

Deze afspraken zijn gebaseerd op de huidige 400.000 bezoekers per jaar en zullen,
zolang de samenwerking en ongeacht de groei van Sportloaded, altijd daar op gebaseerd
blijven. 

Benieuwd hoe we kunnen samenwerken? Graag gaan we met je in gesprek. 

Daan Boverhof - #25 van de
wereld Trailbike


