
GolfturismGolfturism



Varför?Varför?



Ökad beläggning på våra banorÖkad beläggning på våra banor



Hur?Hur?



Skapa bra försäljningskanaler
Skapa resmålSkapa resmål
Samarbete med VisitSweden
Anpassning till turistindustrin



Våra kanalerVåra kanaler



Skapar 4 försäljningskanaler av din bana
– Golf.se
– Min Golf

Skandinavisk bokning– Skandinavisk bokning
– Swegolf.com, VisitSweden.com/golf



Golf seGolf.se

Svenska marknaden
Ny resedel livsstilssajtNy resedel, livsstilssajt
Destinationsindelat
Många sökkriterier 
Enbart bokningsbara paketEnbart bokningsbara paket
http://www.swegolf.se/public/boka.aspx



Min Golf/Skandinavisk bokningMin Golf/Skandinavisk bokning

Svenska, Danska och Norska marknaden
KlubbsökningKlubbsökning
Golfpaket
www.golf.se



UtlandUtland 
VisitSwedenVisitSweden



Samarbete VisitSweden
Swegolf com – Visitsweden com/golfSwegolf.com Visitsweden.com/golf
5 miljoner besökare
200 000 prenumeranter
Kampanjer ingårKampanjer ingår
www.visitsweden.com



visitsweden comvisitsweden.com
Sök

Yta för puffar 
till:

•Golfytan
D ti ti•Destinationer

•Regioner
•Paket



StartsidanStartsidan
Yta för puffar 
till:till:

Golfytan
DestinationerDestinationer
Regioner
Paket



visitsweden com/golfvisitsweden.com/golf
POI-
golfanläggningar

Imageartiklar 



POI visitsweden com/golfPOI visitsweden.com/golf
Anläggning



visitsweden com/golfvisitsweden.com/golf

BannersTextlänkar

Bildspel

Textlänkar

Bildspel

Puffar till 
golfpaket  
i LBF och

Sociala kanaler
i LBF och 
destinationer



RegionerRegioner



Exempel på destinationExempel på destination
Banor på
destinationer

Text och paket 
för destinationen 



Söksida
Fritextsök Bildträffar Söksida

Destination,  
region och

POI

region och 
imageartiklar 

POI
träffar 



FramgångsFramgångs-
faktorerfaktorer



Anpassning till turistindustrin
Släppa starttider tidigt
Engelspråkig hemsida
Professionella, säljande fotonj
Inspirerande, säljande texter
Provision till touroperatorsp



Säljbar online
Säljbar i flera kanalerSäljbar i flera kanaler
Skapa ett resmål dvs mer än bara golf
Hitta unikitet för destinationen
KompetensutvecklingKompetensutveckling



KravKrav



Samarbete med SGF godkänd arrangör 
med CB licens
Bokningsbar minst 6 mån
Ö till ä li h t tidi tÖppna upp tillgänglighet tidigt
Professionella bilder och textero ess o e a b de oc te te
Delar av hemsida på engelska



10 % provision
Tillåta att SGF vid behov godkännerTillåta att SGF vid behov godkänner 
arrangör
L i t i l i t tt tidLevererar in material i utsatt tid
Egna avtal med arrangörg a a ta ed a a gö



FinansieringFinansiering



Provision av arrangör
Återinvesteras i internationellÅterinvesteras i internationell 
marknadsföring
7 900 k GK7 900 kr per GK
Enbart PoI – 18 000ba t o 8 000



MarknadsMarknads-
föringföring



VisitSweden kampanjer
Redaktionell text golf se Svensk GolfRedaktionell text golf.se, Svensk Golf
Golfpaket lyfts fram på golf.se
PR aktiviteter



Per SvenssonPer Svensson

per.svensson@sgf.golf.se
+4670-858 4050+4670-858 4050


