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Optimering af Greenfee Indtægter (GolfBox Yield Management)

Med muligheden for at forstå, forudse og påvirke kundernes adfærd, kan 
klubben sikre bedre udnyttelse af banen. GolfBox Yield Management modulet 
aktiverer muligheden for at få solgt greenfee til den rigtige kunde på det 
rigtige tidspunkt til den rigtige pris. Hermed kan indtægter og overskud 
maksimeres.

Dette er essensen af Yield management, som hotel og flybranchen, med stor 
succes, har anvendt i de seneste årtier. Nu er tiden kommet til golfbranchen og 
dermed også til GolfBox tidsbestilling. 

Yield Management modulet fra GolfBox tilbyder klubben løbende, hurtigt og let 
at kunne tilbyde fleksible priser. Derved kan der uden besværlig administration 
tilbydes gode priser på tider, der er mindst populære i en given uge eller til de 
morgenfriske, der gerne vil spille tidligt (Early Birdie) eller til dem der gerne vil 
satse på en sen runde i skumringstid (Twilight). De tider som erfaringsmæssigt 
er meget populære kan derved måske sælges til en højere pris end de bliver i 
dag.

Fleksible priser giver nu muligheden til de greenfee gæster, for hvem prisen har 
en større betydning, muligheden for at vælge alternative tilbud/tidspunkter, 
mens klubben kan opnå en højere pris hos de greenfee gæster, for hvem 
tidspunktet er en mere afgørende faktor end pris. Enhver starttid der ikke 
bliver solgt er en tabt indtægt for klubben. Derfor er enhver indtægt man 
kan få ved at give et godt tilbud til kunder, for hvem prisen har betydning af 
økonomisk fordel for klubben. Dette er essensen i Yield Management. 

Hvordan virker det?

Yield management modulet fra GolfBox antager at klubben ud fra erfaringer 
kender niveauet for ”Normalprisen” (Rack Rate) for greenfee, set over en 
sæsons forskellige perioder. Herfra ydes der tilbud/rabatter, afhængigt af 
tidspunkt på dagen og tidspunkt på ugen, samt populariteten af en given tid.

Herefter er det muligt i GolfBox tidsbestilling, i modsætning til tidligere, 
direkte at vise prisen for en tid i dagsoversigten på nettet og på touchscreen, 
allerede inden man klikker og bestiller. Den vejledende pris vil blive vist for en 
almindelig senior greenfee gæst. 

Ved bestilling udregnes eventuelle yderligere rabatter som allerede er 
defineret i tidsbestillingen for greenfee aftaler og/eller der ydes rabat som 
gæst af et medlem.

Yield Management modulet kommer også med en autogenereret PDF 
ugerapport, der giver det helt rigtige overblik fra den forgangne uge. 
Ugerapporten som systemet udsender automatisk kan direkte sendes til et 
antal e-mail adresser som klubben selv definerer (f.eks. bestyrelsen eller lign.).
Rapporten indeholder informationer om antal udbudte tider og hvor mange der 
er solgt under de forskellige rabatformer og priser.

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.
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Fordele...
• Tilbyd fleksible priser
• Ingen besværlig

administration
• Mulighed for flere solgte

starttider
• Prisoptimering af både

populære og mindre 
populære starttider

• Få vist priser på nettet og
på touchskærmen


