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Samarbejdet med klubberne har altid været kernen i vores 
strategi. Vi sætter os dybt ind i klubbernes generelle og
individuelle behov, og finder sammen med klubben den løsning 
der passer den enkelte klub bedst. 

LI-NING arbejder ud fra følgende:

Boldene er nøglen – høj kvalitet = god klubøkonomi.

Bestilling af tøj med tryk skal være effektivt og nemt, så de 
frivillige i klubben ikke bruger unødig tid.

Dag til dag levering af bolde i hele landet.

Medlemmerne i klubberne skal have fordelagtige priser og 
høj service når de handler ind.

Vi vil have markedets bedste online løsning.

Vi vil levere produkter af højeste kvalitet.



T-SHIRTSKLUBUNIVERS
Fra Li-Ning Danmark´s opstart for 10 år siden, har det været vores målsætning, at 
effektivisere klubbestillinger. Således at de frivillige i klubberne kan bruge deres tid 
på medlemmerne frem for leverandørerne. Vi udviklede derfor et online klubunivers, 
og var de første der var succesfulde med det. Vi udvikler, forbedrer og finpudser 
løbende, og har derfor den mest effektive og gennemtestede online løsning.  

Størst erfaring med online klubunivers

Tryk og levering, effektivt og nem
Vores dygtige serviceteam står gerne for at håndtere både klubtryk, sponsortryk 
og navnetryk. Tøjet leveres til klubben med tryk, og hvert medlems bestilling bliver 
pakket individuelt. Igen for at gøre det effektivt og nemt for klubben.

Altid de bedste priser til medlemmerne
Ud over at vores onlineunivers gør det nemt for klubben og medlemmerne, sørger 
vi også for at medlemmerne altid får de bedste priser på alle vores produkter. 
Dette gælder for såvel vores badminton- som trend produkter. Medlemmer opnår 
minimum 30% rabat på vores vejledende udsalgspriser,også på helt nye produkter.

Spil med de samme produkter som stjernerne
Vores målsætning er, at vores kunder skal kunne købe det tøj verdensstjernerne 
spiller i. Vi tilstræber at have tøjet hjemme inden det bliver introduceret til VM, hold VM, 
All England eller andre store events.

DIN KLUB



BADMINTONBOLDE

Super 500

Super 1000
Top quality Goose feather for 
professional Tournament.

Lagerføres i  hastighederne
76 / 77 / 78. 

Anvendes af de bedste klub-
ber i Danmark, heriblandt SIF, 
Greve og Værløse.

Topscorer i genbrugsværdi og 
super boldflugt.

Super 750
High quality Goose Feather for 
Elite Tournament.
 
Lagerføres i hastighed 77 / 78.

En kvalitetsbold som anvendes
af klubber med hold på divisios-
niveau. Bruges eksempelvis af 
klubberne Herning og SAIF.

Super 750 har ,som Super 1000, 
også en høj genbrugsværdi.

Super 500
Quality Goose Feather for
Tournament. 

Lagerføres i hastighed 77.

Det oplagte valg til ungdom 
og/eller motionistafdelingen.
Super 500 er lig med Value 
for money.

Super 750

Kun gåsefjer af bedste kvalitet
Til det skandinaviske marked har vi sammensat et udvalg af bolde af højeste kvalitet. 
Alle Li-Ning´s bolde er derfor med gåsefjer. Ved udvælgelsen har vi fokuseret på, at 
vælge bolde med bedst holdbarhed og genbrugsværdi, uden at gå på kompromis 
med boldflugten. Dette er også grunden til, at hele 3 ligahold spiller med Li-Ning bolde.   

“Høj genbrugsværdi, god og stabil flugt”.

“Vi har ikke tidligere haft bolde med så høj genbrugsværdi”

“Vi bruger markant færre bolde end tidligere”KUNDERNE SIGER

“Når medlemmerne er glade, så er klubben glad”

Super 1000



KVALITET & DESIGN
Li-Ning´s tøj er kendt for højeste kvalitet og flot design. 

klubkollektionen er designet således, at der er taget højde for 
plads til sponsortryk, uden at tøjet af den grund bliver kedeligt.

Tøjet er produceret i det Li-Ning patenterede højkvalitetsmateriale 
AT-Dry. Materialet er kendetegnet ved dets fantastiske evne til at 
absorbere og transportere væske.

Klubkollektionen er unisex i størrelserne for at gøre alle processer 
enkle og effektive. Tøjet leveres i størrelser til både børn, kvinder 
og fuldvoksne mænd. Tøjet har en pasform der gør at det sidder 
godt på kroppen når man spiller.



T-SHIRTS
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TRÆNINGSJAKKER / BUKSER
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Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong 
World Champions 

Team Pants



NEDERDELE / SHORTS
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World Champion 
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KONTAKTINFORMATION

Nikolaj Overgaard / 60 15 04 45
nikolaj@li-ning.dk

Jakob Andersson / 31 31 04 49
jakob@li-ning.dk

Chen Long
2 x World Champion 
1 x Olympic Champion


