Rabatter och
förmåner.
EXKLUSIVT FÖR KLUBBAR OCH DISTRIKT

Spara
pengar!
Minskade kostnader
med centrala avtal
för Golfsverige.
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Rabatter och
förmåner för klubbar
och distrikt.
Genom SGF:s centrala partneravtal får golfklubbar och distrikt tillgång till förmånliga
priser och erbjudanden på relevanta produkter
och tjänster hos utvalda företag.
Mer information golf.se/klubbnyttoavtal.
Saknar ni något eller har frågor, kontakta
anneli.engardt@golf.se.

Partners:
Allt för golfanläggningen
Helhetsleverantör med bra priser och skräddarsydda erbjudanden på
sortimentet som täcker stora delar av drifts- och underhållsbehovet för
klubbhus, utomhusmiljö och bana.

Landslagets egen proteinbar
Erbjud medlemmar och gäster ett protein- och energirikt mellanmål
med låg sockerhalt och naturliga ingredienser, samtidigt som ni stöttar
Swedish Golf Team till fortsatta framgångar.

Elbilsladdning till parkeringen
Specialpris på laddningslösningar för eldrivna fordon som elbilar och
plug-in-hybrider. Avtalet omfattar laddstation, installation och drift.

Koffeinfri funktionsdryck
En funktionell dryck som gör dig pigg och fokuserad. Den vitaminberikade drycken är fri från socker, koffein och taurin och innehåller rysk rot,
maca och BCAA som bidrar och stödjer fysisk och mental prestation.

Golfsveriges försäkringspartner
Mångårig helhetsleverantör av försäkringar till Golfsverige. En skräddarsydd försäkringslösning för er golfanläggning och alla fordon, medlemsförsäkring för golfare. Dessutom stimulansbidrag till handigolf och footgolf.
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Partners:
Stärk kassan med Sverigelotten
Golfklubbar kan sälja Folkspels skraplott Sverigelotten och därmed få
pengar till klubben. Det är enkelt att beställa och sälja, kräver ingen redovisning och minst åtta kronor per såld lott går direkt till klubben.

Brett sortiment till bra rabatter
Stort sortiment produkter och varumärken med bra rabatter på produkter som är användbara på en golfanläggning, bland annat gödning och
vildsvinsstängsel.

Allt inom kontorsprodukter
Förmånliga avtalspriser på Kontorabs sortiment av kontorsprodukter, städoch hygienartiklar, profil- och presentreklam och förbrukningsmaterial.

Våra partners är till för er.
Ger dig mer golf för pengarna
MoreGolf Mastercard är golfens eget betal- och kreditkort som både golfklubbar och medlemmar har nytta av. Bonus på alla inköp och delbetalning av årsavgiften för golfaren och miljoner till svensk golfsport
via bonuscheckarna.

Partners:
Köp ditt drömboende i Spanien
Tipsa klubbens medlemmar. Vid slutfört köp och med koden SGF samt namnet på den golfklubb man vill stötta, bidrar Next Casa4U med 5 000 kronor
till klubbens juniorutveckling samt 5 000 kronor till centrala satsningar.

Hotell och konferens i Norden
Förmånliga avtalspriser på hotellrum i Sverige, Norge, Danmark och
Finland. Dessutom bra rabatter på konferensbokningar för golfklubbar
och distrikt. Ange bokningskod D000004757 / Svenska Golfförbundet.

Hjärtstartare och HLR-kurser
Tillhandahåller hjärtstartare med tillbehör såsom elektroder, batterier,
väggskåp med mera samt HLR-utbildningar till bra avtalspriser.

Bra priser för restaurangen
Spendrups erbjuder möjlighet till ökad försäljning av kylda drycker på
hela golfanläggningen genom spännande lösningar och relevant kampanjmaterial för bland annat Loka, Loka Crush och Mariestad Alkoholfri.

Prisvärda betaltransaktioner
En rationell och prisvärd tjänst för inlösen av kontokortstransaktioner.
SGF-anslutna golfklubbar, shopar och restauranger ges möjlighet till
avtal med Swedbank.
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Partners:
Bra priser på telefoni och IT
Mobilabonnemang i Sveriges bästa 4G-nät, köp eller leasing av mobiltelefoner och möjlighet till växellösning. Golfavtalet kommer att utökas
med IT-lösningar under 2018.

Paketpris på kanal och hårdvara
Visa Viasat Golf på klubbhusets tv-apparater. Erbjudandet omfattar kanal
och hårdvara till det förmånliga avtalspriset 2 200 kronor per år exkl moms.

Utemöbler i unik kvalitet
Högkvalitativa och stilrena utemöbler för svenska golfklubbar. I erbjudandet
finns soffor, fåtöljer, loungemöbler, stolar och bord till rabatterade priser.

Förmånliga bilavtal
VW erbjuder via SGF förmånliga bilavtal för klubbar och distrikt som
köper in tjänstebil eller förmånsbil till klubben. Gäller även transportbilar.

SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 7

JANUARI 2019

Mer om
avtalen

golf.se/klubbnyttoavtal
Kontakt
anneli.engardt@golf.se

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
Telefon: 08-622 15 00
E post: info@golf.se

