E ny inomhusgolfcenter i Henån!
Henån!
Vi välkomnar ditt företag att bidra till skapandet av ett attraktivt och innovativt
inomhuscenter för alla typer av golfare!
I lokalerna på Högelidsvägen 4 öppnade vi höstas en anläggning med en
Golfblaster golfsimulator, testcenter, golf fys samt en club lounge för umgänge
med andra golfare. Vi erbjuder även custom fitting, klubbservice, golflektioner,
tävlingar, nybörjarkurser, events mm
TOPPMODERN SIMULATOR FRÅN GOLFBLASTER
Simulatorn har all senaste mätteknik,
pekskärm för enkel användning och en
överlägsen funktion och grafik jämfört med
de flesta andra simulatorer. Golfblaster är
golfsimulatorernas Rolls Royce och gör
även den mest kräsne golfare imponerad!
I golfsimulatorn kan Du spela riktig golf på
46 av världens bästa banor varav 6 stycken
svenska. 18hål spelar en 4-boll på ca 3
timmar. 3D grafiken gör spelet realistiskt,
från driver på tee, järn på fairway, inspel
och puttning. Bunkerslag & slag ur ruff är
en del av prövningarna i golf. Träning och
spel i en golfsimulator är utvecklande och
roligt!
REKLAMPLATS MED VALFRITT SPEL
Ditt företag har möjlighet att köpa en av 18 reklamplatser med två alternativ för användning hos Orust Inomhus
Golf Center i Allsports lokaler. Har Du aldrig provat spel i simulator går det att ordna en visning, gärna så fort
som möjligt då antalet reklamplatser är begränsat!
PRIS: 3 995 kr/år ex moms. Avtal i 3 år. Faktura år 1 sker omgående, betalningsvillkor10 dagar. Faktureras
som reklamplats.
INNEHÅLL
REKLAMPLATS I 3 POSITIONER
A) Reklamskylt 10 x 30 cm med företagets namn på central position inne i anläggningen.
B) Din logga med budskap som du själv bestämmer som visas mellan hålen i simulator grafiken. (ert mtrl lev på
jpeg)
C) På vår hemsida www.allsports.se/golf syns ert företag listat som sponsor.
EXTRA FÖRETAGSAKTIVITET
Vid ett (1) tillfälle per år använder Ni hela Simulatorstudion på valfritt sätt i 3 timmar. Vi kan hjälpa till med
program, & förtäring.
TVÅ OLIKA TYPER AV AVTAL
A) Fullvärdigt medlemskap och simulatorspel för en (1) person under hela avtalstiden. Lägg till 2.400kr per
extra person.
B) 20st greenfee biljetter att använda per säsong.

JA TACK! Vi tackar ja till erbjudandet (= Reklamplats för 3 995 kr/år ex moms. Avtal i 3 år. Faktura år 1
sker omgående, betalningsvillkor10 dagar. Faktureras som reklamplats)
Namnteckning: …………………………………………………….
Namnförtydligande: ……………………………………………….
Faktura adress: …..………………………………….……………..
Postadress:…………………. ……………………………………..
Vi väljer alternativ användning enligt alternativ A (Fullvärdigt medlemskap och simulatorspel för en (1)
person under hela avtalstiden. Lägg till 2.400kr per extra person)
………………………………………...………………… (Namn på användare).
Vi vill köpa till för följande personer
# 2…………………………………..……………………………...
# 3 ….………………………………..…………………………….
# 4…...…………………………………………………….………..
# 5…………………..………………………………………………

Jag väljer alternativ B (=20st greenfee biljetter att använda per säsong): ………(Sätt kryss)

Jag är medveten om att avtalet sträcker sig över 3 år, Avtalet förlängs därefter med 1år. Uppsägningstiden är 3
månader.

Nöjd Kund Garanti
Är du inte nöjd med ditt avtal kan Du byta värdet mot friskvårdsträning på Allsports istället.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor. Ring Stefan Wingdén på
0702-722 916 eller Andreas Mattsson på 0739-411 410.
Golfsimulatorn finns i Allsports lokaler på Högelidsvägen 4 i Henån

