VISA UPP BANAN

FRÅN SIN BÄSTA SIDA
Gör som över 200 svenska golfbanor, anslut klubben till Caddee.
Skapa goodwill med hjälp av de trycka banguiderna samt nå nya gäster och
medlemmar via den digitala banpresentationens tillgänglighet.
Läs mer om våra erbjudanden och tjänster >>

BANPRESENTATION

BLIR GREENFEEINTÄKTER
MED DEN DIGITALA UTVECKLINGEN HAR VISNINGAR AV GOLFHÅL OCH BANÖVERSIKTER
EXPLODERAT de senaste åren. Tillgängligheten av de tryckta guiderna är fortsatt mycket
uppskattade, det ger klubben nöjda gäster. Det som förändrats är alla visningar i klubbens
och Caddee’s digitala plattformar. Dagens golfare vill ha möjlighet att söka upp en bana när
som helst. På jobbet, på fritiden, med kompisarna över en öl eller på golfbanan. Caddee’s
olika plattformar har på några år blivit det forum man hittar till för att titta på golfbanor i
Sverige. Tillsammans med klubbens egen hemsida genererar det nya greenfeeintäkter effektivare än någon annan marknadsföring.

LÅT OSS SKÖTA JOBBET!
SOM KLUBBCHEF BÄR DU ANSVAR FÖR HUNDRATALS OLIKA SAKER. Vi vet hur din ”vardag”
ser ut. Låt Caddee bära ansvaret för banpresentationen, det kommer ge mer tid för andra
viktiga delar som krävs för att sköta anläggningen.
Mervärdet är att klubben får en alltid uppdaterad presentation av sin viktigaste tillgång – banan.
Med Caddee’s olika plattformar kommer besökstrafiken som en bonus. Banans tillgänglighet
ökar vilket höjer förutsättningarna för fler gäster och medlemmar till klubben. Att klubben
har en banguide från Caddee visar också att man tar det sportsliga på allvar.
Caddee’s banguider skapas alltid med Caddee’s Originalgrafik. Den skalenliga, överskådliga
och lättlästa grafiken baseras på drönarfotografier, flygfotografier och gps-koordinater. En
inmätning görs på plats på banan för att få exakta koordinater för tees, greener och andra
mätpunkter. Banguiden utformas för att skapa snabbare spel där främst tydliga naturliga
referenspunkter används. Alla mått illustreras med bågar som gör det lätt att uppskatta avståndet oavsett var på bågen man söker eller befinner sig.

”Det jag tycker är bäst med Caddee App är den knivskarpa banbeskrivningen. Det får man ju även via banguide på papper. Lätt att omedelbart
orientera sig. En bra hjälp att välja nästa slag”.
									 Jan N. Caddee APP-användare.

GOODWILL-KONCEPTET
CADDEE’S GOODWILLKONCEPT ÄR ETT MARKNADSFÖRINGSVERKTYG MED FOKUS PÅ
EN SNYGG OCH ALLTID UPPDATERAD BANPRESENTATION.
I avtalet med Caddee erbjuds tjänster i tre olika nivåer beroende på klubbens ambitioner.
Samtliga nivåer har de digitala tjänsterna gemensamt:
• BÄSTA EXPONERING I CADDEE’S DIGITALA PLATTFORMAR - CADDEE.SE & CADDEE APP
• KOMPLETT GIT-KOPPLAD SVENSK GOLFAPP MED MODERNA HJÄLPMEDEL
CADDEE CLASSIC och COMPACT innehåller dessutom en årlig upplaga av tryckta banguider:
• ÅRLIGA UPPDATERINGAR
• INTÄKTSMÖJLIGHETER GENOM EGNA ANNONSÖRER OCH PARTNERS
• VALFRITT: GRATIS UTDELNING AV BANGUIDERNA TILL FULLT BETALANDE
GREENFEEGÄSTER ELLER TA BETALT*.

					

Läs mer om Caddee’s tre olika avtal på kommande sidor

VÅRA
AVTAL
CLASSIC
SKRÄDDARSYDD TRYCKT OCH DIGITAL BANGUIDE.
CLASSIC ger golfklubben möjlighet att använda den tryckta banguiden som en plattform för att
presentera golfklubben och golfbanan på bästa sätt. Den tryckta guiden med en basupplaga på
2000 ex (vid gratisutdelning) designas efter klubbens önskemål med innehåll som t. ex fotografier, snygga profilsidor, slopetabeller och scorekort. Skräddarsy grafik och trycksak efter klubbens
mål och ambitioner. Välj mellan en rad olika varianter och tillval.
Med CLASSIC kan klubben själv sälja annonssidor och låta hålsponsorer
och partners underlätta finansieringen.
En komplett digital presentation i våra digitala plattformar
Caddee App och caddee.se inklusive koppling till GIT ingår.

Classicavtal
3090:-/mån

från

(18-hål)

TILLVAL FÖR
CLASSICGUIDER
Nedan är en lista på de tillval som vi erbjuder i våra Classicavtal, och som ger guiden
ytterligare lite extra. Fråga oss för mer info, exempel och priser.

INLAGAN
• GREENDETALJER
Infälld förstorad bild på greenområdet med mått
• ELEVATIONSRUTA
Visar elevationen på aktuellt hål
• FLAGGPLACERINGSKARTA
Visar flaggplaceringszoner på green. Antingen på varje hål, eller
samlat i början av guiden.
• EXTRA SIDOR
• TOPPHÄFTAD BANGUIDE
• HÅLBILDER ÖVER HELA UPPSLAG (kräver topphäftning)
Låt varje hål löpa över/få ett helt uppslag
• FOLD-OUT
Utvikbar extrasida för t.ex. scorekort eller flaggplaceringskarta
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• SOFT TOUCH
Ger en mjukare gummerad och en mer exklusiv känsla
• SEGLAMINERING (blank eller matt)
Förstärker mot väta och ger en mer exklusiv känsla
• FOLIERING
Guld/silver folierad logotype eller annan detalj
• PRÄGLING
Upphöjd eller nedsänkt logotype som skapar struktur
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OMSLAGET
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VÅRA
AVTAL
COMPACT
TRYCKT OCH DIGITAL BANGUIDE.
Precis som i CLASSIC ingår en basupplaga (2 000 ex vid gratisutdelning) av en tryckt Caddee
banguide. COMPACT är en mer slimmad banguide med färre sidor och en bestämd mall för
utformningen. Utrymme för annonser och sponsorlogotyper är inte tillgängligt i COMPACT
men grafiken håller oavsett avtal högsta klass.
Precis som för övriga avtal får originalgrafiken användas av klubben i andra sammanhang,
t ex scorekort, skyltar och annan marknadsföring.
En komplett digital presentation i våra digitala plattformar Caddee App och caddee.se
inklusive koppling till GIT ingår.

Compactavtal
från

2190:-/mån

(18-hål)

VÅRA
AVTAL

”

GRYMT jobb med sjukt bra app, använder den hur mycket som helst, och
har tipsat oändligt med vänner om
eran app!
			Mirza S

DIGITALT
BANPRESENTATION PÅ ALLA DIGITALA PLATTFORMAR
Förutom klubbens egen hemsida publiceras banan på Caddee’s alla digitala plattformar. Caddee
App och banguideportalen Caddee.se är Sveriges mest besökta forum för att titta på golfbanor.
Miljontals exponeringar bidrar till nya besökare hos våra anslutna banor.
Det digitala paketet kan kompletteras med tryckta banguider eller
en Miniguide där hålgrafik trycks i scorekortsformat. Båda dessa
kan delas ut eller säljas. Kontakta Caddee för mer information och
priser.
Originalgrafiken får användas av klubben i
andra sammanhang, t ex scorekort, skyltar
och annan marknadsföring.

Digitalavtal
från

990:-/mån

(18-hål)

BANGUIDEN PÅ
KLUBBENS HEMSIDA
INTEGRERAD BANPRESENTATION
Ni behöver aldrig mer fundera över om banguiden är uppdaterad på klubbens egna
hemsida. Med vår embedfunktion skapas en spegling av banguiden från caddee.se.
När vi uppdaterar banguiden på caddee.se inför varje säsong uppdateras den även
på klubbens hemsida.

På caddee.se har vi samlat alla Sveriges golfklubbar och banor med hålgrafik och bilder. Dröm dig runt bland alla fantastiska banor.
Caddee.se är Sveriges enda banguideportal. Över 4 miljoner visningar per år.

CADDEE
APP
Caddee App är en GIT-kopplad golfapp som innehåller
banguider, scorekort och massor av rolig statistik.
Kopplingen till GIT gör att alla scorekort och slopevärden alltid är korrekta. Caddee App finns i två olika
användarnivåer; Basic och Premium. Inför säsongen
2022 fylls appen på med fler roliga funktioner.

Mer än

90.000
Aktiva användare
sept 2021

REGISTRERA RONDEN I GIT MED ETT PAR KLICK
En av de viktigaste funktionerna i Caddee app är kopplingen till GIT som
utökats vilket möjliggör registrering av spelade ronder direkt till GIT. Den
här gratistjänsten blir ett smidigt tillskott när golfsverige ska vänja sig vid
det nya globala HCP-systemet som bygger på fler registrerade ronder.
GIT-bokningar hämtas även automatiskt till appen och möjliggör snabb
start av rond.

TEESKYLTAR &
BANÖVERSIKTER
Tee- och översiktsskyltar marknadsför banan och hjälper spelarna att hitta
på anläggningen, t.ex. för att hitta rätt vid shotgun-starter. Klubben kan
självklart använda banpresentationen som underlag för sådana skyltar.
Caddee är behjälpliga med allt från original till färdiga skyltar eller vinyler.
Många klubbar väljer även att trycka banöversikten på sina scorekort eller
använda den i andra marknadsföringssammanhang.
Kontakta oss för mer information!

SCOREKORT &
SCOREGUIDES
Många klubbar har upptäckt att kostnaden för scorekort som skrivs ut på plats blir
onödigt hög och beställer istället scorekort från Caddee. För många golfare är ”Old
School” den perfekta lösningen.
Hos Caddee kan ni beställa traditionella scorekort till förmånliga priser. Beställ i en av
våra sambeställningar som vi erbjuder i början av året och FÅ UPP TILL 25% RABATT.
Tänk på att det även går att få scorekortet finansierat med en annonsör. En sida i
scorekortet är antagligen golfklubbens mest uppmärksammade yta. Med ett 6-sidigt
scorekort finns utrymme för både banöversikt, lokala regler och en annonsör.
Våra Scoreguider för 9-hålsbanor är den perfekta kombinationen av scorekort och
banguide medan Miniguiden är det ett utmärkt komplement till den digitala banguiden.
							Kontakta oss för mer information,

							provexemplar och pris.

”

Ingen annan slår oss när det gäller engagemang,
golfkunnande och långsiktighet, dessutom har vi
branschens bästa grafiker som gör golfbanan vacker
365 dagar om året. Caddee fortsätter att växa.
							
							 David Hamilton
			
		
styrelseordförande och grundare
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