Golfkompis

Golfkompis.se – en sajt för ALLA golfare
Du ska spela mer golf och du ska
få fler vänner att spela golf med!

GTH - Golf Till Helgen
Detta är en av sajtens många funktioner – men också den
som bäst kan symbolisera sajtens grundtanke.

Medlemskap
Årsavgift 399 kronor (12 månader).
Fram till 30 november 2014 har vi ett introduktionserbjudande på 199 kronor.

Som betalande medlem kan du skapa en eventinbjudan
– till exempel för golf. Man kan vara upp till åtta deltagare
i en GTH. Du anger om alla eller bara betalande medlemmar ska anmäla sig, du anger tider och föreslår banor.

Köp fler medlemskap på en gång med ännu bättre rabatt
och dela ut till dina vänner på sajten.

När du lägger upp din GTH-annons sänds en e-postavisering till alla medlemmar i ditt län. Den som vill vara med
klickar in sig med en anmälning..

Medlemskap köps via sajten och hanteras av svenska Payson – via kort eller bank.
Community som siktar mot Sverigetoppen
Golfkompis.se är en modern sajt som växer i antal medlemmar, teknik och tjänster. Verksamheten har legat i dvala i några år och nu – hösten 2014 – gör vi en omstart
med helt ny sajt, nya medlemmar och nya funktioner.
Grundidén är dock den samma. Ett medlemskap i sajten
ska öka ditt nätverk av golfkompisar – på hemmaklubben,
närliggande golfklubbar och i Sverige, Danmark, Norge...
För att förstå sajtens tjänster och möjligheter så tänk på
ett mini Facebook – helt nischat mot golfare. Vi är inte
där än – men det är riktningen.
Marknadsföring
Vi arbetar nu brett via alla kanaler och kontakter vi har
och får under resans gång. På att-göra-listan finns att ta
kontakt med Sveriges golfklubbar, golftidningar, golfsajter,
viktiga golfsammanslutningar och andra intressenter.
Vi har lagt in golfklubbar för Danmark och Norge och
välkomnar dess golfare som medlemmar.

Om GTH-annonsen gäller att spela golf är det klokt att
boka tiderna först innan du lägger upp GTH-annonsen.
Kontakta klubbens reception och be dem boka bollen/
bollarna så inga andra kan ta dina planerade tider.
Större träffar
Vi som driver Golfkompis planerar och bjuder in till större träffar. 2015 ska vi bland annat hålla MidsommarGolf
på Malmö Burlöv GK och vi siktar på 100 deltagare, två
rundor golf, middag och dans.

Nya golfare
Det är viktigt att snabbt få igång det egna golfandet och finna någon att träna och spela med. Inom
Golfkompis skapar vi anpassade funktioner för dig
som går i utbildning att ta grönt kort och för att
sedan spela ner dig till officiellt handicap.

Singelgolfare.se
Detta är sajten vi startade med – en sajt för dig som är singel
och spelar golf. Den ska också moderniseras och beräknas
vara klar till 2015.

Berätta om oss
Vi är såklart väldigt tacksamma för allt stöd som du som
golfare kan ge. Bli medlem och berätta för alla dina golfande vänner att vi finns till – för ALLA golfare – oavsett
ålder, kön, hcp eller om man är ny eller erfaren golfare.
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Välkommen som medlem!
Torsten Nurbo
Verksamhetsansvarig

