
GolfBox A/S

Sensommervej 34 F

8600 Silkeborg

Denmark

              Tel.: +45 2173 4000

              Mail: support@GolfBox.dk

              Web: www.GolfBox.net

              CVR: 2 7 2 3 4 7 0 4GolfBox A/S © 2011

GolfBox Marketing Modul

Giv bedre service og få tættere kontakt med jeres kunder!

Formålet med modulet er at sikre en bedre service for greenfee gæster 
omkring løbende information fra klubben (både før og efter greenfee besøg). 
Derudover er formålet at tilbyde kunder muligheden for fremover at modtage 
nyhedsbreve.

Kunderne kan, når det nye modul er aktiveret, tilmelde sig nyhedsbreve i 
forbindelse med den information, der automatisk bliver udsendt i form af mails 
ved tidsbestilling.

Mail før/efter greenfee besøg

Den første mail, der sendes straks efter at en tid er bestilt (dog kun til greenfee 
gæster), indeholder en tekst der frit kan forfattes af klubben. Det kunne være 
information omkring overnatning og andre forhold omkring det kommende 
besøg. Denne mail indeholder ikke mulighed for at tilmelde sig nyhedsbreve fra 
klubben.

Den opfølgende mail sendes 24 timer efter at tiden er bekræftet og derved 
efter runden er spillet. Den indeholder ligeledes en tekst, der frit kan forfattes 
og løbende opdateres af klubben selv. Man kunne benytte denne lejlighed til at 
sige tak for besøget og komme med yderligere information, der kunne inspirere 
til fremtidige besøg fra kunden. Derudover vil der nederst under klubbens egen 
information være en tekst, som defineres af GolfBox.

Nyhedsbreve

I klubben kan man se antallet af kunder, som har tilmeldt sig nyhedsbrev. Det 
er muligt at eksportere en liste med e-mail-adresser på de kunder, der har 
tilmeldt sig. 

Herefter er det op til klubben selv at sørge for den praktiske del omkring 
løbende udsendelse samt administration af nyhedsbreve. Herudover også 
overholdelse af alle lovgivningsmæssige regler på området. Det kræver derfor 
disciplin fra klubbens side IKKE at anvende tidligere eksporterede lister med 
e-mail adresser på personer som efterfølgende har afmeldt sig denne service i 
deres profil.

Pris

Modulet koster. Kr. 3.000,- pr. år (alle priser er ekskl. moms). For yderligere 
information kontakt venligst GolfBox A/S på support@golfbox.dk eller telefon 
(+45) 2173 4000.

GOLFBOX FACTSHEET

GolfBox tekst 
hvis kunden IKKE 
har tilmeldt sig 
nyhedsbreve...
Hvis du fremover ønsker 
at modtage nyhedsbreve 
fra XX Golf Club skal du 
klikke på dette link. Du kan 
til enhver tid framelde dig 
nyhedsbreve igen, enten ved 
at klikke på et link nederst i 
de nyhedsbreve du modtager 
eller via din profil på GolfBox.

GolfBox tekst hvis 
kunden allerede FÅR 
nyhedsbreve...
Du står registreret som 
modtager af nyhedsbreve 
fra XX Golf Club. Hvis du 
fremover ikke ønsker disse 
nyhedsbreve kan du framelde 
dig ved at klikke på dette 
link. Du kan til enhver tid 
tilmelde dig nyhedsbreve igen 
via din profil på GolfBox.


