TO PGOLF
VOORBEREIDINGS STRATEGIE

TopGolf Basis Strategie
• Research & development fase
• Analyze & marktonderzoek fase
• Ontwerpen Legacy Platform
• Ontwerpen TopGolf Putting Green Concept
• Ontwerpen TopGolf business concept
• Ontwerpen TopGolf realisatie & coordinatie plan
TopGolf Putting Green Concept
• Overeenkomst met project & business partners
• Ontwerp TopGolf 18-hole Putting Green
• Overzicht " ingredienten " TopGolf Project
• Ontwerp TopGolf golf & tournooi activiteiten
• Ontwerp TopGolf clinics & seminars
• Samenwerkingovereenkomst Golf & Bosresort Harderwold
TopGolf "Legacy " Concept
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Kinderen & ouderen centraal in het TopGolf Concept
Doelstelling: Nieuw & uniek opvoedingsleer programma
Doelstelling: TopGolf Concept(zie concept invulling)
Doelstelling: Overheid, plaatsen & gemeenten(zie concept strategie)
Doelstelling: Scholen, ouders & golfsport(zie concept opvoeding)

Wat houdt de samenwerking met projectpartners concreet in?
• Partner een samenwerkingsvoorstel als business & projectpartner aanbieden
• Een samenwerkingsvoorstel met maximale resultaten
• Partner exclusieve golf & business projecten leveren
• Partner dagelijks profileren aan topbedrijven & de overheid
• Partner compleet branding, marketing concept leveren
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levert de samenwerking uiteindelijk op?
Unieke golfconcept voor de business projectpartner
Meeliften en betrokkenheid tijdens alle TopGolf activiteiten
Maximale aandacht d.m.v. alle activiteiten het TopGolf Concept
Leads, potentiële klanten en sales
Toevoeging lang termijn strategie op Marketing & PR
Promotie & Omzet
Interne ondersteuning door het management team van Delta GBE

revenuen voor de business projectpartner
Deelname in een uniek Golfconcept & Project TopGolf
Krachtige en sterke partner Delta GBE
Nationale & Internationale bekendheid
Enorme mond op mond reclame op directieniveau
Nieuw platform om uw bedrijf & producten te presenteren
Nieuw klantenbestand toevoegen aan het huidige bestand
Perfecte reclame en pers oppertunity
Uniek marketing & PR tool als toevoeging aan uw huidige activiteiten
Meer leads, die leiden naar andere verkoopactiviteiten
Creëren van extra omzet push
Extra omzetstijging naast de eigen verkoopactiviteiten
Duidelijk onderscheidt en daardoor voorsprong op de concurrentie
Directe focus op een zeer interessante doelgroep
Meer effectiviteit op omzet, promotie, PR - gebied
Op langer termijn lagere marketing en PR kosten
Minder arbeid investeringen mbt uw sales activiteiten

Eigen presentatie of meetings activiteiten bij

