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Marketing
Onze spelers kunnen namelijk in de marketingstrategie
van bepaalde merken een sleutelrol spelen ten aanzien
van onder meer commercials, events, productpromotie
en PR activiteiten. Om de naamsbekendheid te
vergroten en de gevestigde reputatie te handhaven of
zelfs te versterken.

Reclame
De voetballers van Goaliath F.C. helpen uw bedrijf
prestige te verwerven en het maximale uit de potentie
van uw product te halen.
Kunt u zich de impact al voorstellen? Het gezicht van
uw favoriete voetballer op uw product? Wij van
Goaliath F.C. wel! Onze spelers zijn beschikbaar voor
tv-commercials, billboard campagnes, social media
reclame, lezingen en diverse soorten promotie.

Bezoek de website
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Over Goaliath
Goaliath F.C. is een jonge ambitieuze marketingbureau,
die als intermediair haar vizier voornamelijk heeft
gericht op de voetbalwereld. De core business is het
matchen en sluiten van nieuwe succesvolle relaties
tussen het bedrijfsleven en haar team van
(ex)profvoetballers.

Onze spelers kunnen namelijk in de marketingstrategie
van bepaalde merken een sleutelrol spelen ten aanzien
van onder meer commercials, events, productpromotie
en PR activiteiten. Om de naamsbekendheid te
vergroten en de gevestigde reputatie te handhaven of
zelfs te versterken. Als toegevoegde waarde heeft
Goaliath F.C. de creatieve know how in huis voor het
bedenken en ontwikkelen van onderscheidende B2B en
B2C concepten of formats. De spelers van Goaliath F.C.
kunnen ook voor deze projecten worden gecast en
gematched, mits er uiteraard in marketingtechnische
zin interessante links mogelijk zijn.

Bezoek de website
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Contact
Goaliath F.C.
e-mail info@goaliath-fc.com
www.goaliath-fc.com
Postbus 8552
3044 Rotterdam

Seraino Dalgliesh
Goaliath F.C. is een sportmarketing bureau dat wordt
geleid door professioneel basketbalspeler Seraino
Dalgliesh. Het verhaal van Seraino is apart, mede
doordat hij op de middelbare school in de klas zat met
talentvolle voetballers was hij altijd gefascineerd van
voetbal.
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Totdat hij na zijn studie besloot om te gaan basketballen
en erachter kwam dat hij veel talent en aanleg voor het
spelletje had. Seraino wist zich binnen 2 jaar de nationale
eredivisie in te spelen en hierin te imponeren. Seraino
richtte Goaliath F.C. op met als doel meer uit de
commerciele mogelijkheden te halen van de atleten.
Door zijn netwerk en charisma kan Seraino deuren
openen die voor anderen gesloten blijven. Seraino kent
de (ex)spelers persoonlijk, waardoor hij precies weet wat
hun kwaliteiten en wensen zijn. Hierdoor verbindt hij
makkelijk de juiste speler aan de juiste opdracht of
product.

