Koko Hirsala on VIP-lounge
– Sinulle ja seurueellesi
Tervetuloa Hirsala Premium+ -kanta-asiakasklubin jäseneksi!
Klubilaisena pääset aina pelaamaan sekä saat enemmän,
parempaa ja aikaisemmin kuin muut.

Loistavia etuja pelaamiseen
Hirsala Premium+ on Hirsala Golf Oy:n osakkeenomistajille
tarkoitettu kanta-asiakasohjelma. Osakkaana voit liittyä kantaasiakkaaksi ja saada Premium+-edut käyttöösi hankkimalla
itsellesi täyspelioikeuden tai vähintään 20 kierroksen sarjakortin.
Hirsala Premium+ -jäsenyys on varattu vain Hirsala Golfin
osakkaille, eikä liittymisestä peritä ostamasi liittymistuotteen
hinnan lisäksi mitään muita maksuja.
Hirsala Premium+ -jäsenyys etuineen on liittymisen jälkeen
voimassa yhtäjaksoisesti niin kauan, kuin Sinulla on kaudelle
hankittu henkilökohtainen täyspelioikeus tai vähintään 20
kierroksen sarjakortti.

Kaikille kanta-asiakkaille kuuluvat edut

Hirsala Premium+ -jäsenenä saat käyttöösi
etuja, joihin muilla pelaajilla ei ole oikeutta.

■

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

Premium+-erikoistuotteita ja -tarjouksia
• Muun muassa Kaverikisa-voucher
etuhintaan 930 € (v. 2020).
Kilpailu caddiemasterin aukioloaikoina,
1-3 peräkkäistä lähtöä, sisältää tulospalvelun
ja kaksi erikoiskilpailua.
• Etuja ja vaihtuvia Premium+-tarjouksia Hirsalan
yhteistyökumppaneilta
Premium+-jäsenten klubipäivät (kaikille osakkaille)

■

5 ilmaista golfauton käyttökertaa vuodessa

■

Edulliset isännöidyt kierrokset samassa lähdössä:
• 9 reikää 25 €
• 18 reikää 35 €
Koko kauden kestäviä / vaihtuvia erikoiskisoja

Privaattitapahtumissa kilpailun peli-info palveluna
ilman lisäveloitusta

■

Täyspelioikeuteen ja vähintään 20 kierroksen
sarjakorttiin sisältyy Hirsala Golf ry:n A-jäsenyys

■

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

■
■

Muilla kuin osakkailla on mahdollisuus liittyä Hirsala Premium
-kanta-asiakkaaksi maksamalla liittymismaksuna 3 000 euroa.
Näitä muille pelaajille tarkoitettuja jäsenyyksiä myydään
vuosittain vain rajoitettu määrä. Hirsala Premium+ -jäsenyys on
sen sijaan aina saatavilla kaikille osakkeenomistajille.
Hirsalan Premium+- ja Premium-jäsenyyksissä on erilaiset edut.
Maksulliseen Premium-jäsenyyteen kuuluu liittymisetupaketti,
jonka kaikki tuotteet ovat myös Premium+-jäsenen ostettavissa
etuhintaan. Premium+-jäsenelle kuuluvat lisäedut eivät sen
sijaan ole Premium-jäsenten saatavilla.

Premium+ – ylivertaisia etuja Sinulle

■

Osakkaana voit luottaa siihen, että kanta-asiakasklubissa on
aina tilaa juuri Sinulle!

■
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■

-20 % kaikista pelituotteista, mukaan lukien
pelioikeudet ja sarjakortit

■

Premium-klubipäivät

■

Etuja Hirsalan yhteistyökumppaneiden palveluista:
proshop, ravintola, pro-palvelut

■

Tilavuokrista Premium-etu -50 % listahinnasta

■

Mahdollisuus ostaa VIP Vouchereita
10 kpl paketeissa hintaan 10 € / voucher
• Vähintään 20 kpl paketit saat
halutessasi personoituina

Muut Hirsalan VIP Lounge -edut
– Sinulle ja koko seurueellesi
Kanta-asiakkaana voit tarjota seuraavat edut koko lähtöryhmällesi:
■

Rangepallot ilmaiseksi

■

Etuja valikoiduista ravintolatuotteista

■

Ilmaisia pelieväitä kierroksen yhteydessä

■

Etuja valikoiduista proshop-tuotteista

■

Golfauton käyttö -50 % listahinnasta

■

Privaattitapahtumissa tulospalvelu veloituksetta

Edut myös perheenjäsenillesi
Premium+-jäsenten perheenjäsenille Premium-jäsenyys etuhinnalla (liittymishinta ulkopuolisille 3 000 €):
■

Early bird -hinta 31.3.2020 asti: ensimmäinen perheenjäsen 2 000 €, seuraavat 1 500 €/hlö

■

Normaalihinta 1.4.2020 alkaen: ensimmäinen perheenjäsen 2 500 €, seuraavat 2 000 €/hlö

Perheenjäsenen normaali etuhinta on voimassa koko osakkuuden ajan. Lue lisää perheenjäsenten eduista osoitteessa
hirsalagolf.fi/premium

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

Premium+-jäsenyyden etuja ensimmäisenä vuonna
Liittymistuote:

Hinta Premium+-jäsenelle

Todellinen arvo

Täyspelioikeus

950 €

950 €

Jäsenyyteen sisältyvät:

Hinta Premium+-jäsenelle

Todellinen arvo

5 golfauton käyttökertaa

0€

200 €

30 koria rangepalloja

0€

90 €

Pelieväät kierroksille

0€

150 €

Yhteensä

0€

arvo 440 €

Lisäksi mahdollisuus esimerkiksi seuraaviin lisäetuihin:

Hinta Premium+-jäsenelle

Todellinen arvo

Ostetut VIP Voucherit 2 x10 kpl

200 €

680 €

5 lähtöä kaverin kanssa, 18 reikää

175 €

320 €

Golfauton käyttö -50 %, esim. 10 kierrosta

200 €

400 €

Yrityksen kokous Takkahuone UpHousessa

150 €

300 €

Lisäpalveluiden hinnat yhteensä

725 €

arvo 1 700 €

Esimerkkilaskelmassa Premium+-jäsenen käyttämien tuotteiden arvo on yhteensä 3 090 euroa. Maksujen (liittymistuote 950 € +
lisäpalvelut 725 €) jälkeen hänelle kertyy siis jo ensimmäisenä vuonna välitöntä säästöä yhteensä 1 415 euroa.
Lisäksi Premium+-jäsenyys tuo merkittäviä etuja jäsenen peliseuralaisille!
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 kantaasiakasohjelman muutoksiin.

Ota yhteyttä!
hirsalagolf.fi
info@hirsalagolf.fi
020 741 2369
Hirsala Golf Oy
Hirsalantie 215, 02420 Jorvas

