Golfkampanj - Danmark & Norge
i samarbete med Svenska Golfförbundet

KORT INFO
Efter ett mycket lyckat treårigt affärssammarbete mellan VisitSweden
Danmark & Norge, Svenska Golfförbundet, fem svenska regionala
turistorganisationer och 64 enskilda golfklubbar, fortsätter vår gemensamma
satsning på att internationellt marknadsföra golf i Sverige under minst tre år
till. Vi bjuder in nya golfklubbar, vi satsar ännu mer på diverse
onlineaktiviteter, vi sprider golfinspiration genom reklamfilmer som tagits
fram under året, vi använder vår nya plattform i såväl Danmark & Norge till att
marknadsföra golf i Sverige, Dansk Golf & Norsk Golf tar fram Sverigeguider
och GolfSverige fortsätter att vara vår kommersiella plattform.

www.golfsverige.dk
www.golfsverige.no
www.golf.dk
www.norskgolf.no
www.danmark.visitsweden.com
www.norge.visitsweden.com

Ta chansen och bli en del av vår internationella golfsatsning!

BAS PAKET: 15 000 SEK/år
- Synlighet

på GolfSverige.dk & GolfSverige.no (se
separat info om exponering på GolfSverige)
- Valfritt erbjudande (tilbud) på GolfSverige.dk och
GolfSverige.no (under en ny flik ”Utvalda erbjudande”)
- Synlighet på VisitSwedens nya plattform
danmark.visitsweden.com & norge.visitsweden.com
genom klubbeskrivning, bild, länkar och priser under
temat golf
- Länk till erbjudande på GolfSverige.dk/GolfSverige.no
från VisitSwedens hemsida. Valfritt erbjudande (tilbud)
på danmark.visitsweden.com & norge.visitsweden.com i
form av ett formulär där en förfrågan av erbjudandet
skickas iväg direkt till klubben
- Exponering på i den nya Sverigeguiden på golf.dk (som
byggs 2016) samt på norskgolf.no (befintlig) i form av
klubbeskrivning, bild, länkar och priser

Allt
innehåll i BASPAKETET
plus000
följande:
PREMIUM
PAKET: 25
SEK/år

ALLT I BAS PAKETET PLUS:
- 1 st modulannons i Dansk Golf
- 1 st modulannons i Norsk Golf
- Tävlingssponsor genom golf.dk & norskgolf.no
- Co-brandad banners som leder direkt in på
respektive klubbeskrivning/erbjudande på
golfsverige.dk & golfsverige.no
- Möjlighet att lägga en re-targeting pixel på
vs.com och köra bannerkampanj mot danska &
norska golfspelare
- Puff eller banner i 2 st nyhetsbrev genom
GolfSverige (DK & NO)
- Utställardeltagande på Made in Denmark i
Himmerland under augusti 2016

- 1 st modulannons i Golfbilaga (Dansk Golf & Norsk
Golf)

- Promovering på IGTM 2016 tillsammans med
SGF www.igtm.co.uk

- 1 st modulannons i GolfSveriges mässbroschhyr

- Synlighet i Volvo Magasin (tbc)

