E T T EVÕT T E S E M I N A R I JA G O L F I PA K E T T
s e m i n a r e , ko o s o l e ku i d ja ko o l i t u s i ko r r a l dava l e e t t e võt e t e l e

KUI SU KLIENDID VÕI VÕTMEISIKUD MÄNGIVAD GOLFI, SIIS SIIN ON SULLE
SOODSAIM SEMINARIPAKETT EESTIS KOOS GOLFIMÄNGUGA, MIDA SAAD
KASUTADA OMA KLIENDI- JA SÕPRUSSUHETE HOIDMISEKS!

“Tööta ja mängi” pakette on erinevaid ja vastavad erinevate ettevõtete vajadustele.
Kõikidesse pakettidesse on võimalik lepingut sõlmides lisada vajalikke lisat�nuseid partneri hinnaga.
KUI SA VEEL GOLFI EI MÄNGI, KUID AEG-AJALT VEEDAD KLIENTIDE VÕI
VÕTMEISIKUTEGA ÜHIST VABA AEGA VÕI KORRALDAD TÖÖALASEID
VÄLJASÕITE KOGUMAKS INSPIRATSIOONI, IDEID JA ENERGIAT,
VALI OTEPÄÄ SEMINARI JA GOLFIPAKETT
Seminariruumid kuni 50-le inimesele vabariigi TOP 50 hulka valitud restoranis
Mr Jakob (kaminasaalis kuni 15 inimest, A.Le Coq Lounge’is kuni 24 inimest ja
suures seminariruumis kuni 50 inimest). Päeva hind 135–150 eurot (sisaldab
ruumi kasutust 5–12 tundi, pabertahvlit, suures seminariruumis data projektori laenutust). Päevaks loetakse alates 5-nda tunni algusest, üksikute tundide
hind 20 –50 eurot. Täpne info veebilehel.
Seminaripäeva juurde on alati värskendav võtta ka golfidemo, kus saab selga
sirutada, nautida 360-kraadist vaadet golfikeskusele, Otepää Looduspargile ja
järvedele, ise kätt ning golfivarustust proovida. Kliendil on võimalik mitme
külastuse korral vahetada golfidemo juba päris golfikursuse vastu (kahel
päeval läbiviidav koolitus, mille käigus läbija saab golfimängija tunnistuse
Green Card). Green Card kursus lepingulisele seminarikliendile -15 % (letihind
100,- eurot). Lepingud sõlmime ettevõttega, kes avaldab selleks soovi ning
kasutab meie seminariruume üle 2 korra aastas. Lepinguline soodustus ettevõtetele alates -10% kuni -50%-ni (olenevalt teenustest ja kasutamiskordadest).
NÄITEKS Seminaripaketile kasutusega vähemalt 3 x aastas päeva rent
(soodustus alates 3.korrast -10%).
Seminaripaketi kasutamisel lisateenused
golfimängijast osalejale soodushinnaga:
• Golf 18 rada argipäeval Green Fee 35 eurot (letihind 45 eurot)
• Golf 18 rada puhkepäeval ja riiklikul pühal Green Fee 40 eurot (letihind 50 eurot)
• Golf 9 rada argipäeval Green Fee 25 eurot (letihind 30 eurot)
• Golf 9 rada puhkepäeval ja riiklikul pühal Green Fee 30 eurot (letihind 35 eurot)
• Golfiauto 18 rada 25 eurot (letihind 32 eurot)
• Golfiauto 9 rada 14 eurot (letihind 18 eurot)
Green Fee sisaldab golfikäru, riietusruumide ja saunade kasutust.
Seminaripaketi kasutamisel eraldi tasu eest lisateenused osalejale,
kes pole Green Card kursust läbinud:
• Golfidemo argipäeval 20 eurot/inimene (grupile suurusega vähemalt 10 inimest).
Väiksemale grupile on grupi miinimumhind 200 eurot (letihind 23–27 eurot/in).
• Golfidemo puhkepäeval ja riiklikul pühal 25 eurot/inimene (grupile suurusega
vähemalt 10 inimest). Väiksemale grupile on grupi miinimumhind 250 eurot.
Golfidemo osalustasu sisaldab varustuse ja riietusruumide kasutust.

Tootepakette teeme ka vastavalt iga ettevõtte eripärale ja vajadustele.
Suurtele gruppidele hinnad kokkuleppel
Paku endale ja oma klientidele esinduslik golfikingitus, mis annab võimaluse
tööst lõõgastumiseks ja tööeesmärkide täitmist golfimängu kaudu.
Tule ja mängi !

Kristi Laur

Ursula Muts

(+372) 5623 9302
kristi.laur@otepaagolf.com

(+372) 5300 8850
ursula.muts@otepaagolf.com

Tegevjuht
Managing Director

Ettevõtete müügijuht
Corporate Sales Specialist

