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Optimering av Greenfee Inntekter (GolfBox Yield Management)

Med muligheten til å forstå, forutse og påvirke kundenes adferd, kan 
klubben sikre bedre utnyttelse av banen. GolfBox Yield Management modulen 
aktiverer muligheten til å få solgt greenfee til den riktige kunden på det 
riktige tidspunkten til den riktige pris. På den måten kan inntekter og overskudd
maksimeres.

Dette er essensen av Yield Management som hotell og flybransjen, med stor 
suksess, har benyttet i de siste tiår. Nå er tiden kommet til golfbransjen og 
dermed også til GolfBox tidsbestilling. 

Yield Management modulen fra GolfBox tilbyr at klubben løpende, hurtig og enkelt 
kan tilby fleksible greenfeepriser. Ved å bruke modulen kan det, uten krevende 
administrasjon, tilbys gode priser på de starttider som er minst populære i en gitt
uke, eller til de morgenfriske som gjerne vil spille tidlig, eller til de som gjerne vil 
satse på en sen runde i skumringstid. De starttider som erfaringsmessig er mest
populære, kan på den andre side derfor muligens selges til en høyere pris enn
hva som gjøres i dag.

Fleksible priser gir muligheten til greenfee spillere, hvor pris er den avgjørende
faktor for når de ønsker å spille, å velge tidspunkt som er mindre
attraktive/besøkte hos klubben. På den andre siden kan klubben da oppnå høyere
pris for de greenfee spillere hvor tidspunkt er en mer avgjørende faktor enn pris
for når de ønsker å spille. En hver starttid som ikke blir solgt er en tapt inntekt
for klubben. Derfor er en hver inntekt klubben kan få ved å kunne tilby fleksible
greenfeepriser, en økonomisk fordel for klubben. 
Dette er essensen i Yield Management.
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan fungerer det?

Yield Management modulen fra GolfBox antar at klubben, på bakgrunn av 
erfaring, kjenner nivået for ”Normalprisen” (Rack Rate) for greenfee for de
ulike fasene av sesongen (vår, sommer, høst og lignende). Ut fra dette lager 
klubben tilbud/rabatter som er avhengig av tidspunkt på dagen og ukedag.
Priser kan også styres etter hvor populært et tidspunkt på dagen blir.
 
Deretter er det nå mulig, i motsetning til tidligere, å vise greenfeeprisen direkte i
i bookingbildet på internett og på touchskjermer allerede før spiller klikker på
ønsket tid. Det er den veiledende prisen for en seniorspiller som vises.

Ved bestilling utregnes eventuelle ytterligere rabatter som er definert i
tidsbestilling for greenfee avtaler.  

Yield Management modulen kommer også med autogenerert PDF rapport hver 
uke, som gir et godt innblikk i hvordan forrige uke var bookingmessig.
Ukesrapporten, som systemet sender ut automatisk, kan sendes direkte til
de e-post adresser klubben selv definerer. Rapporten inneholder informasjon
om antall tilbudte starttider og antall starttider solgt under de forskjellige
rabattformer og priser. 

Pris

Modulen koster. Kr. 3.500,- pr. år. For ytterligere informasjon, kontakt GolfBox A/S  
på info@golfbox.no eller telefon (+47) 69 15 69 69. 

GOLFBOX FACTSHEET

Fordeler...
• Tilby fleksible priser
• Ingen krevende

administrasjon
• Mulighet for flere solgte

starttider
• Prisoptimering av både

populære og mindre 
populære starttider

• Få vist priser på nettet og
på touchskjermen
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