
CASE: KØGE GOLF KLUB
· Periode: 03.12.2019 til 06.02.2020
· 1.545 medlemmer i KGK
· 975 mulige tider i perioden, svarende til 16 timer pr. dag
·  848 bookede tider i perioden, svarende til 14 timer pr. dag
· 87% belægning 

·  133 (8,5%) af klubbens medlemmer har stået for 
belægningen 

·  Gns. HCP på 20
· Gns. Alder på 49 år 

OPGAVEFORDELING
HVAD STÅR TEEBOX FOR? HVAD STÅR KLUBBEN FOR?
· Produktion
· Finansiering
· Byggetilladelse
· Garanti
· Forsikring
· Levering og transport
· GolfBox
· Drift
· Opdatering af hardware og software
· Vedligeholdelse af hus
· Internet
· Materiale til markedsføring(Nyhedsbreve, SoMe mm)

· 46 m2 grund
· Strøm (6-9.000 DKK årligt)
· Let indvendig rengøring af huset
·  Annoncering på klubbens hjemmeside, sociale medier, 
nyhedsbreve mm.

Vi tilbyder at levere og drive, et golfsimulatorhus af høj 
bæredygtig kvalitet på jeres grund, UDEN risiko, bekostning 
eller besvær for jer. Dette gør at I kan differentiere jer
fra konkurrerende golfklubber, da I får en enestående 
mulighed for at tilbyde jeres medlemmer en ekstraordinær 
golfoplevelse igennem TeeBox, samt udvide jeres spilbare 
sæson. 

Enheden vil bestå af et yderst velindrettet og komfortabelt 
loungeområde samt det nyeste udstyr fra TrackMan. 
I får desuden et gennemtestet koncept, da vores 
demomodel har stået to måneder i Køge Golf Klub, hvor 
både feedbacken og tallene taler sit klare sprog. 
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ÅRSKORT TIMEPRISER
· Pro/træner årskort – 5.000 kr.
· Fuldtidsmedlem årskort – 2.000 kr.

· Medlemmer u. årskort – 300 kr.
· Fuldtidsmedlemmer m. årskort – 100 kr.
· Pro/træner m. årskort – 50 kr.

I TeeBox kan man igennem Trackman oprette klubber i 
klubben som f.eks. Herreklubben og Dameklubben, så 
fællesskaberne i klubben kan spille turneringer og holde 
klub-kulturen ved lige hele året rundt. 

Vi opretter samtlige medlemmer af klubberne i systemet, 
således at klubberne har mulighed for at arrangere 
turneringer og andre spiltyper i TeeBox.

PRISSKEMA FOR KLUBBENS MEDLEMMER & TRÆNER

KLUBBER I KLUBBEN

Medlemmerne tilbydes at købe et årskort til TeeBox, som 
giver fordelagtige timepriser. Dette årskort kan betales på 
følgende måder: 

· 2.000 kr. betales ved køb af årskort
· 1.090 kr. betales halvårligt ved køb af årskort
· 199 kr. betales månedligt ved køb af årskort 

FORDELAGTIG BETALING AF ÅRSKORT

FORDELE VED TEEBOX PARTNER
· Ingen økonomisk belastning
· Merværdi for klubbens medlemmer
· Ingen risiko
· Klubmiljø med mere aktivitet og liv
· Øger antallet af nye medlemmer
· Klubben tilbydes op til 15% af den årlige omsætning 

·  Forlænger klubbens spilbare sæson/Forlænger den 
spilbare sæson

· Øger tilfredshedsgraden hos klubbens medlemmer
· Differentiering fra andre klubber
· Øger omsætningen ved forhøjet klubaktivitet
· Teebox er flytbar
· Nye golffaciliteter


