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Marketingsmodul 

 

Med GolfBox Marketingsmodul opnår du flere fordele. 

 

1. Du får mulighed for at kommer i dialog (e-mail før og efter en tid er bestilt) med dine 

greenfee gæster når de bestiller tid. 

2. Du får mulighed for at sende nyhedsbrev ud til alle der er registreret i GolfBox og som 

ønsker et nyhedsbrev fra din klub. 

3. Du kan hente info omkring deres besøg ved eks. at oprette et spørgeskema og indsætte 

links til dette i mail nummer 2. 

 

1 - I dialog med gæsterne 
 

Klubben får adgang til et administrationsmodul, hvor det er muligt at opsætte to tekster. 

Den første mail modtager gæsten umiddelbart efter at bestillingen er gennemført. 

Den anden mail fremsendes til gæsten 24 timer efter tiden er blevet bekræftet. 

 

 
 

Du bestemmer selv indholdet af disse to mails. 
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Ud over ovenstående forslag kunne man forstille sig at der i den første mail var henvisninger 

til restaurant med åbningstider og menukort. Henvisninger til Proshoppen med åbningstider og 

gode tilbud. 

 

I den anden mail kunne der måske være en henvisning til en online spørgeskemaundersøgelse, 

hvor klubben kan få et dybere datagrundlag fra gæsterne om deres oplevelse 

 

 

2 – Nyhedsbrev 
 

Der er to måder, hvorpå en spiller i GolfBox kan tilmelde sig dit nyhedsbrev 

 

Den første er via en af de to mails som bliver fremsendt i forbindelse med booking/bekræftelse 

af en starttid. 

Her kan du vælge om tilbuddet om at tilmelde sig dit nyhedsbrev skal være i den første eller i 

den anden mail. 
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Den anden mulighed er via spillerens profil i GolfBox. 

 

 
 

 

Under knappen NYHEDSBREVE er det muligt for alle spillere i GolfBox at til- og afmelde sig 

nyhedsbreve fra de klubber der tilkøbt Marketingsmodulet. 

 

 

Læs mere om modulet og den meget attraktive pris i 2011 her: 

http://www.golfbox.net/wbPublicDocs/Factsheets/Marketing_Modul_Factsheet.pdf 

 

 

Eller kontakt GolfBox på info@golfbox.dk eller telefon 2173 4000 for mere information. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

GolfBox A/S 

 

http://www.golfbox.net/wbPublicDocs/Factsheets/Marketing_Modul_Factsheet.pdf
mailto:info@golfbox.dk
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