
LUONNOS

Tervetuloa Hirsala Premium -kanta-asiakasklubin jäseneksi!  
Klubilaisena pääset aina pelaamaan sekä saat enemmän, 

parempaa ja aikaisemmin kuin muut.

Koko Hirsala on VIP-lounge 
– Sinulle ja seurueellesi

3 000 €

Hirsala Premium
-jäsenyys

Saatavilla
rajoitetusti.



Pelaamisetujen lisäksi saat Premium-jäsenenä merkittäviä alennuksia palveluista ja tuotteista, 
Premium-klubipäivät sekä paljon muuta!

Edut ovat käytettävissä tuotteiden ja palveluiden saatavuuden mukaan. Etuhinnoittelu lasketaan aina normaalihintaisista tuotteista. Jäsenyys 
ei oikeuta lisäalennukseen jo alennetuista hinnoista tai kampanjatuotteista. Hirsala Golf pidättää oikeuden kanta-asiakasohjelman 
muutoksiin.

Premium-jäsenen liittymisedut ensimmäisenä vuonna Premium-jäsenellä jatkuvasti seuraavat pelaamisen edut

Loistavia etuja pelaamiseen

Hanki Premium-jäsenyys käyttöösi 3 000 euron kertamaksulla! Jäsenyys on voimassa yhtäjaksoisesti niin kauan kuin Sinulla on 
kaudelle hankittu henkilökohtainen täyspelioikeus tai vähintään 20 kierroksen sarjakortti. 

Koko seuruetta koskevat edutPremium-jäsenen muut edut 

 ■ Henkilökohtainen täyspelioikeus golfkauden loppuun. 
Arvo 950 € (v. 2020) 

 ■ 1 kpl Kaverikisa-voucher, voimassa golfkauden loppuun 
(Premium+-erikoistuote!)  
• Valmis tapahtumapaketti klubilaiselle kavereineen: 

Kilpailu caddiemasterin aukioloaikoina, 1–3 
peräkkäistä lähtöä, sisältää tulospalvelun ja kaksi 
erikoiskilpailua. Arvo 930 € (v. 2020)

 ■ 30 VIP Voucheria. Voucherit saat halutessasi 
personoituina. Arvo 1 020 € (v. 2020) 

 ■ Ajanvarausmahdollisuus jo 3 viikkoa etukäteen (koko 
lähtöryhmällesi) 

 ■ Oikotie pallorännille: Premium-jäsenenä voit varata joka 
tunnin ensimmäiseen pallorännilähtöön ajan itsellesi ja 
seurueellesi myös puhelimitse – ja vaikka jo edellisenä 
päivänä  

 ■ Vaihtopelaamismahdollisuus Premium-tason mukaisesti. 
Lue lisää verkkosivuiltamme hirsalagolf.fi/premium

 ■ 5 ilmaista golfauton käyttökertaa vuodessa 
 ■ Edulliset isännöidyt kierrokset samassa lähdössä:     

• 9 reikää 25 € 
• 18 reikää 35 €

 ■ Koko kauden kestäviä / vaihtuvia erikoiskisoja 

 ■ Rangepallot ilmaiseksi 
 ■ Ilmaisia pelieväitä kierroksen yhteydessä
 ■ Golfauton käyttö -50 % listahinnasta
 ■ Etuja valikoiduista ravintolatuotteista
 ■ Etuja valikoiduista proshop-tuotteista 
 ■ Privaattitapahtumissa tulospalvelu veloituksetta 

 ■ -20 % kaikista omaan käyttöön ostetuista pelituotteista, 
mukaan lukien pelioikeudet ja sarjakortit 

 ■ Premium-klubipäivät 
 ■ Etuja Hirsalan yhteistyökumppaneiden palveluista: 

proshop, ravintola, pro-palvelut
 ■ Mahdollisuus ostaa VIP Vouchereita 10 kpl paketeissa 

hintaan 10 € / voucher  
• Vähintään 20 kpl paketit saat halutessasi 

personoituina 
 ■ Tilavuokrista Premium-etu -50 % listahinnoista

Muut rahanarvoiset etusi

premium+

premium

Tällä VIP Voucherilla yksi kierros Hirsala Golfissa hintaan 30 € normaalien pelaamisen ohjeiden mukaisesti kaudella 2020.

vip voucher
30 €

Lisää oma tekstisi tähän kohtaan.

Oma logohalutessasi

premium+

premium

Tällä VIP Voucherilla yksi kierros Hirsala Golfissa hintaan 30 € normaalien pelaamisen ohjeiden 
mukaisesti kaudella 2020.

vip voucher
30 €

Lisää oma tekstisi tähän kohtaan.

Oma logo
halutessasi

premium

Koko 
seurue

Kanta-asiakkaana voit tarjota seuraavat edut 
koko lähtöryhmällesi:



Esimerkkilaskelmassa Premium-jäsenen käyttämien tuotteiden arvo on yhteensä 5 685 euroa. Maksujen (liittyminen 3 000 € + 
lisäpalvelut 1 285 €) jälkeen hänelle kertyy siis jo ensimmäisenä vuonna välitöntä säästöä yhteensä 1 400 euroa.

Lisäksi Premium-jäsenyys tuo merkittäviä etuja jäsenen peliseuralaisille!

18 SIGNATURE-VÄYLÄÄ UPEISSA MAISEMISSA – LÄHELLÄ SINUA

Edut myös perheenjäsenillesi 

Esimerkkilaskelma
Pelaaja: 45-vuotias yrittäjä, pelaa noin 30 pelikierrosta kaudessa, usein myös tuttavien kanssa

Premium-jäsenyyden etuja ensimmäisenä vuonna

Jäsenyyteen sisältyvät: Hinta Premium-jäsenelle Todellinen arvo

Pelioikeus 0 € 950 €

Kaverikisa-voucher 0 € 930 €

30 kpl VIP Vouchereita 0 € 1 020 €

5 golfauton käyttökertaa 0 € 200 €

30 koria rangepalloja 0 € 90 €

Pelieväät kierroksille 0 € 150 €

Yhteensä 0 € arvo 3 340 €

Lisäksi mahdollisuus esimerkiksi seuraaviin lisäetuihin: Hinta Premium-jäsenelle Todellinen arvo

Ostetut VIP Voucherit 2 x 10 kpl 200 € 680 €

5 lähtöä kaverin kanssa, 18 reikää 175 € 320 €

Privaattikisa (8 hlöä) tulospalveluineen 560 € 645 €

Golfauton käyttö -50 %, esim. 10 kierrosta 200 € 400 €

Yrityksen kokous Takkahuone UpHousessa 150 € 300 €

Lisäpalveluiden hinnat yhteensä 1 285 € arvo 2 345 €

Suomen ympäristöystävällisin golfkenttä Hirsala Golf sijaitsee aivan Helsingin kupeessa. Luonnonrauhassa lepäävä kenttämme on 
tunnettu loistavasta kunnostaan ja tarjoaa laadukkaat peliolosuhteet myös vaativimmille pelaajille. Monipuolinen maasto, näyttävä 
klubitalo ja kahdesti peräkkäin Uudenmaan parhaaksi arvioitu palvelu ovat omiaan luomaan unohtumattoman golfelämyksen kerta 
toisensa jälkeen.
 
Hirsala Golf sai kansainvälisen GEO-ympäristösertifikaatin ensimmäisenä golfkenttänä Suomessa ja ensimmäisten 
joukossa Pohjoismaissa. Hirsala on valittu Mother Nature Networkin listauksessa maailman viiden vihreimmän golf-
kentän joukkoon ja palkittu kahdesti Suomen Golfliiton ympäristöpalkinnolla.
 
Ympäristötyö näkyy Hirsalassa suurten linjausten lisäksi arjen valinnoissa. Ravintolan oma kasvimaa, käyntikorttikokoiset tuloskortit, 
ötökkähotelli ja linnunpöntöt etäisyysmerkkeinä ovat vain muutamia esimerkkejä ympäristön eteen päivittäin tehtävästä työstä.
 
Lue lisää verkkosivuiltamme hirsalagolf.fi

Premium-jäsenten perheenjäsenet voivat liittyä klubiin alennetulla hinnalla:  

 ■ Early bird -hinta 31.1.2020 asti: ensimmäinen perheenjäsen 2 000 €, seuraavat 1 500 €/hlö  
 ■ Normaalihinta 1.2.2020 alkaen: ensimmäinen perheenjäsen 2 500 €, seuraavat 2 000 €/hlö  

Perheenjäsenen Premium-jäsenyys on henkilökohtainen ja jatkuu niin pitkään, kuin hän hankkii itselleen vuosittain täyspelioikeuden 
tai vähintään 20 kierroksen sarjakortin.

http://hirsalagolf.fi
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Ota yhteyttä!
hirsalagolf.fi
info@hirsalagolf.fi
020 741 2369

Hirsala Golf Oy
Hirsalantie 215, 02420 Jorvas

http://hirsalagolf.fi
mailto:info%40hirsalagolf.fi?subject=

