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GolfBox Marketing Modul

Gi bedre service og få tettere kontakt med deres kunder!

Formålet med modulen er å sikre en bedre service ovenfor greenfee gjester med 
løpende informasjon fra klubben (både før og etter besøket). Deretter er formålet og 
tilby kunder muligheten til å motta fremtidige nyhetsbrev.

Kundene kan, når den nye modulen er aktivert, melde seg på nyhetsbrev via sin 
profil i GolfBox og i forbindelse med e-post fra klubben etter greenfee besøk.

E-post før/etter greenfee besøk

Den første e-post, som sendes rett etter en tid er bestilt (kun til greenfee gjester), 
inneholder en tekst som fritt kan fortfattes av klubben. Det kan for eksempel være 
informasjon om overnatting eller andre forhold rundt det kommende besøket. Denne 
e-posten inneholder ikke mulighet til å melde seg på nyhetsbrev fra klubben.

Oppfølgende e-post sendes 24 timer etter at tiden er bekreftet og da etter runden er 
spilt. Den inneholder også en tekst som fritt kan forfattes og løpende oppdateres av 
klubben selv. En kan for eksempel benytte anledningen til å takke for besøket og komme 
med ytterligere informasjon som kan inspirere til fremtidige besøk fra kunden. Under 
klubbens egen informasjon vil det være en tekst som er definert av GolfBox. Teksten kan 
se slik ut:

GOLFBOX FACTSHEET

Dersom du i fremtiden ønsker å motta nyhetsbrev fra XX 
Golfklubb skal du klikke på denne linken. Du kan til enhver 
tid melde deg av nyhetsbrevet igjen, enten ved å klikke på 
linken nederst i de nyhetsbrev du mottar eller via din profil i 
GolfBox.

Du står registrert som mottaker av nyhetsbrev fra XX 
Golfklubb. Dersom du i fremtiden ikke ønsker å motta dette 
nyhetsbrevet kan du melde deg av ved å klikke på denne  
linken. Du kan til enhver tid melde deg på nyhetsbrevet igjen 
via din profil i GolfBox.

GolfBox tekst hvis kunden IKKE har meldt seg på nyhetsbrev. GolfBox tekst, hvis kunden allerede MOTTAR nyhetsbrev.

Nyhetsbrev

Klubben kan se antall kunder som er tilmeldt nyhetsbrevet. Det er mulig å eksportere en 
liste med e-post adresser på de kunder som er tilmeldt. 

Deretter er det opp til klubben selv å sørge for den pratiske delen rundt løpende 
utsendelse og administrasjon av nyhetsbrevet. Dette innebærer også overholdelse av 
de lovmessige regler på området. Det krever derfor disiplin fra klubbens side å IKKE 
benytte seg av tidligere eksporterte lister med e-post adresser på personer som i 
ettertid har meldt seg av nyhetsbrevet vi deres profil.

Pris

Modulen koster kr 4500,- pr år + eventuell mva. For ytterligere informasjon vennligst 
kontakt GolfBox A/S på info@golfbox.no eller telefon (+47) 69 15 69 69. 


