KUTSU

KUMPPANIKSI GOLFIN
NÄKÖALAPAIKALLE

MUISTAMISEN ARVOINEN TAPAHTUMA
Hirsala Golf on ammattimainen yritystapahtumien järjestäjä. Huippukuntoinen
kenttä, henkilökohtainen palvelu ja herkullinen ruoka yhdessä toimivan klubialueen kanssa takaavat odotukset ylittävän tapahtuman. Huomioimme tarpeenne
yksilöllisesti ja teemme tapahtumastanne juuri sellaisen kuin te haluatte.
Tarjoa laadukas ja toimiva kokemus
Alle puolen tunnin päässä Helsingin keskustasta sijaitsevan
Hirsalan klubitalo on näyttävä ja toimiva kokonaisuus, jossa vastaanotto ja 120-paikkaiseksi venyvä ravintola Spoon
sijaitsevat kätevästi yhtenäisessä tilassa – pelaajan ei tarvitse
kulkea usean rakennuksen välillä. Yläkerran pukuhuoneista
löytyy miehille lähes 70 ja naisille noin 40 täysmittaista pukukaappia, sekä saunat ja kattavat peseytymistilat pyyhkeineen
ja pesuaineineen. Naisten pukuhuoneessa on myös erillinen
meikkihuone.
Hirsalan kenttä toimii erinomaisesti yhteislähtöjä varten. Kaikki
lähtöpaikat sijaitsevat lähellä klubialuetta ja kauimmallekin tiille
on klubin pääovelta vain parin väylänmitan matka (noin 800
metriä eli 10 min). Rauhallinen 18-reikäinen kenttämme takaa
myös sen, että täyden kentän yhteislähdön aikana alueella ei
ole vieraidenne lisäksi muita pelaajia. Ruohorangen yhteydessä
on laadukas puttiviheriö.

Näy merkittävässä kohderyhmässä
Monet Hirsalan osakkaista ja pelaajista ovat johtavissa ja päättävissä asemissa omissa työyhteisöissään
Hirsalassa järjestetään vuosittain lukuisia suuryritysten
asiakasgolftapahtumia, joissa kutsuvieraina on omien alojensa päättäjiä
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Tarjoamme vahvan kontaktin liikunnasta,
ravitsemuksesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneeseen, ostovoimaiseen asiakaskuntaan
Golfin tarjoama kokemus ja monipuoliset näköalapaikat
luovat kestävän ja positiivisen brändimielikuvan

Hirsalan hyväkuntoinen kenttä ja ammattitaitoiset
järjestelyt ovat mahdollistaneet Kummit Golfin
menestyksekkään järjestämisen jo vuosien ajan.
ANNE KNASTER, LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT RY

20 000
kävijää
Saavuta jopa yli 20000
kontaktia pelaajien ja kentän
muiden vieraiden myötä

100 000
kontaktia
digikanavissa

yrityspelioikeudet
ja tapahtumat

Verkkosivuillamme, sosiaalisen
median kanavissa ja verkkokaupassa tavoitamme sesongin
aikana yli 100 000 ihmistä

Kumppanimme nauttivat yritystason
pelioikeuksista sekä
laadukkaista tapahtumista.

GOLF TARJOAA
VAHVAN KONTAKTIN
Golf on tunteita, luontoa, kohtaamisia
sekä aikaa itselle, ystäville ja verkostoille.
Näkyvyys golfin parissa on laatumielikuvaa ja kokemuksellista urheilu- ja liikuntasponsorointia. Vahva sitoutuminen lajiin ja
positiivinen ympäristö tekevät kohderyhmästä
alttiin vastaanottamaan myös kohdennettuja
viestejä.
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Näy läpi kauden kentällä, klubilla ja kanavissa,
järjestä oma tapahtuma tai esittele oma tuotteesi
valikoidulle kohderyhmälle

tapahtuma

PAKETTI 1

PAKETTI 2

Laadukas golf-tapahtuma,
esimerkki alkaen 5500€ + alv

”Birdie” -näkyvyyspalvelu
alk. 8900€/kausi + alv

”Business & Pleasure” -yrityspaketti alk. 23 000€/kausi + alv

Peräkkäiset lähdöt klo 9:30
alkaen, 50 pelaajaa
Yrityksen näkyvyys kentällä ja
klubilla (yrityksen omat materiaalit)
Kattava aamiainen
Rangeharjoittelu ennen kilpailua
Pikkueväs kierrokselle
Yksilö- ja joukkuekilpailu
Tulospalvelu
Sauna
Maittava lounas
Palkintojen jako (yrityksen omat
palkinnot)
Yhteislähtö alkaen
+25€ /hlö + alv

Perusnäkyvyys:

Perus- ja lisänäkyvyys:

Jatkuva näkyvyys sähköisesti:
kotisivut, uutiskirje
Yrityksen / tuotteen esittely
yhdessä uutiskirjeessä
Yksi väylä yrityksen ilmeellä ja
nimeämänä
Caddie-mastereilta jakotavaraa
pelaajille

Birdie-tason lisänäkyvyys: 3 golfauton teippaukset, 20 bägikärryä
yrityksen logolla tms.
2 yrityspelioikeutta tai 50 pelilippua / kausi

Jatkuva näkyvyys sähköisesti:
kotisivut, uutiskirje
Yrityksen/tuotteen näkyvyys kahdessa
some-uutisessa
Yrityksen/tuotteen esittely yhdessä
uutiskirjeessä
Yksi väylä yrityksen ilmeellä ja
nimeämänä
Caddie-mastereilta jakotavaraa
pelaajille
25 bägi-kärryä yrityksen logolla
Yrityksen toiminnan esittely Klubitalolla 2 päivänä/kausi

Laadukas golf-tapahtuma asiakkaille, 1 tapahtuma/vuosi, à 60
hlöä (sis. kattavat kisajärjestelyt
ruokineen)
Rento kesätapahtuma työntekijöille,
1 tapahtuma/vuosi, à 30 hlöä (sis.
ruoat, golf-ryhmäopetuksen 2x2h)
2 yrityspelioikeutta tai 50 pelilippua / kausi

HIRSALA - 18 SIGNATURE VÄYLÄÄ KUTSUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ
Hirsala Golf on kansainväliset laatukriteerit täyttävä
18-reikäinen golfkenttä, jonka pituus on takatiiltä mitattuna
6 212 metriä. Suurin korkeusero kentällä on 20,5 metriä eli
täysikasvuisen puun korkeus. Väylät kulkevat vaihtelevassa
maastossa.
Hirsala Golfin alueella on monimuotoinen puusto. Kallioiden
laella kasvaa käkkärämäntyjä ja pylväskatajia, lehtoalueilla
jättimäisiä haapoja ja leppiä sekä komeita kilpikaarnamäntyjä.
Kentän rakentamisessa on säilytetty puusto mahdollisimman tarkoin, komeat maisemapuut ovat saaneet kunniapaikan väylien
varrella.
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Alueella on runsas aluskasvillisuus ja laaja eläimistö. Oravien,
mäyrän ja hirvien lisäksi alueella asuu pieni peuralauma.
Eläimistölle on jätetty riittävät, yhtenäiset suoja-alueet, ja niiden
luontaiset kulkureitit on säilytetty.
Kentän suunnittelija on kokenut ja arvostettu pohjoisirlantilainen
kenttäsuunnittelija David Jones (PGA European Tour, Member of
The Board of Directors, PGA European Tour, Managing Director
of The European Tour Properties 2003-), jonka mukaan Hirsalan
maasto soveltuu erinomaisesti golfkentälle.

OTA ROHKEASTI YHTEYT TÄ!
www.hirsalagolf.fi/yrityksille
Essi Liljemark
Toimitusjohtaja
+358 50 5898 032
essi.liljemark@hirsalagolf.fi
Esa Hukkanen
+358 40 5249 767
esa.hukkanen@hirsalagolf.fi
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