Sölvesborg Januari - februari 2019

Maria Rehn Fore Golf är återförsäljare av GOLFHÄFTET 2019!
Idag startar den STORA rikstäckande KAMPANJEN med Golfhäftet och den håller på fram till den 28
februari 2019.

Beställ redan idag och erhåll PLUS tjänsten på köpet (värde 199 kr/häfte).
Vad innebär PLUS tjänsten? Spela till halv greenfee igen på utvalda tider och banor i Golfhäftet.
Många av banorna i Golfhäftet erbjuder dig en möjlighet att besöka dem igen med Golfhäftet PLUS.
Hur många gånger kan jag spela för halv greenfee? De banor och tider som presenteras Golfhäftets
sida kan du nyttja Golfhäftet PLUS obegränsat antal gånger på. Ofta tjänar du in pengarna vid första
tillfället du använder PLUS
Hur bokar man? Sök tillgängliga tider enkelt på www.golfhäftet.com, Inga konstiga bokningsregler,
boka din tid som vanligt och visa sen bara upp ditt Golfhäftet-kort på klubben.

Golfhäftet kostar 495 kr och man har 950 golfbanor i Sverige, Danmark, Norge,
Finland, Tyskland, Spanien, Portugal, Frankrike, Storbritannien och Irland att välja
mellan. Där ni får spela för halv greenfee, 1 gång/bana, men köper ni idag så får ni
PLUS tjänsten på köpet (värde 199 kr/golfhäfte) och kan då få spela fler gånger på de
banor som har PLUS tjänsten.
Om ni inte vet hur det fungerar är ni välkomna att höra av er till oss via mail eller via telefon (0733-41
76 76) så berättar vi hur det funkar. Ni maila er beställning till maria@foregolf.se.
Faktura skickas i samband med att ni får häftet skickat till er. Fraktfritt givetvis !
Berätta gärna för era golfvänner om Golfhäftet, så de också får en chans att spela fler golfrundor till
halv greenfee.
Vi önskar er ett härligt golfår 2019 med många golfrundor….nu när ni snart är ägare av
GOLFHÄFTET  PLUS.
Svinga lugnt!
Mvh, Maria Rehn Fore Golf
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