
Poradíme Vám jak aplikovat v golfovém prostředí ať už jste
hřiště, klub, trenér nebo restaurace na golfovém hřišti

jak to funguje:

Nápady a již vyzkoušené využití v golfovém prostředí

Easy2Sell nás skutečně nadchl a chtěli jsme jej představit našim klientům v golfovém 
průmyslu. Vlastně se nestalo, že by někdo řekl, že ho to nezajímá. Možnosti jsou takové, že 
Vás brzdí jen Vaše vlastní představivost a bariéry Vaší prodejní a marketingové kreativity. 
Hřiště a trenéři, kteří Easy2Sell zahrnuli do své prodejní strategie hlásí okamžité nárůsty 
tržeb. Máme tedy již několik dobrých tipů, ale představivosti se skutečně meze nekladou.



Naše tipy a nápady jak využít Easy2Sell

➢ Prodej zimního fee při zavření recepce v mimosezóně.

➢ Vouchery na hru, ubytování, buggy a jiné služby – zobrazení nabídky na sociálních
sítích,  v  newsletteru,  v  SMS  /WhatsApp  rozesílce  vede  k  okamžitému  prodeji.
Efektivita prodeje roste!

➢ Ad hoc nabídky a prodeje. Cokoliv Vás inspiruje. Vyfotíte, pojmenujete, naceníte,
nasdílíte a za minutu můžete mít prodáno. Můžete takto nabídnout poslední zbývající
fee v daném dni, 2 buggy za cenu 1 jen dnes,…

➢ Výprodej golfshopu. Zbylo vám zboží po sezóně nebo máte naopak horkou novinku?
Vyfoťte ji,  nasdílejte na sociální sítě nebo vložte do newsletteru a zvyšte zásadně
šance na prodej.

➢  Vytvořte časově omezené limitované edice nebo nabídky.

➢ Trenérské lekce, balíčky, přegripování, fitting, hra s klientem na hřišti, lekce krátké
hry, lekce course managementu,… Vše je možné ihned nabídnout a prodat.

➢ Mnoho  možností  nabízí  provoz  restaurace  na  golfovém  hřišti.  Hráči  si  mohou
objednat  a  ihned  zaplatit  jídlo  z  16.  jamky.  Prodej  kreditu  na  sezónu,  dárkové
poukazy a další možnosti,…

➢ Je možné integrovat do přihlášení na turnaj přes ČGF a hráč takto může zaplatit fee a
startovné a na recepci se ráno jen odbaví.

➢ Je  možné  integrovat  do  jednoduchého  rezervačního  systému  např.  na  indoor
(můžeme nabídnout řešení využívané na indooru v Prostějově)

Pomůžeme Vám
Tím, že unikátní link vedoucí přímo k prodeji produktu je možné vložit jak na sociální sítě,
tak  do  newsletterů,  sms,  WhatsApp,  vygenerovat  jako  QR  kód,  jsou  možnosti  využití
prakticky neomezené a zvýšení prodeje je nevyhnutelné.

Rádi s Vám prodiskutujeme Vaše nápady na využití a pokud budete potřebovat integrovat
do sofistikovanějšího řešení, rádi pomůžeme. Právě to jsme již udělali na několika hřištích a
pro trenéry, kteří již s Easy2Sell pracují.

„Od  chvíle,  kdy  jsem  Easy2Sell  objevil,  lituji,  že  zrovna  nepracuji  na  hřišti.
Potenciál,  který tato služba skýtá,  je ohromný. Propojením síly sociálních sítí  a
klubového CRM systému s Easy2Sell vzniká prodejní zbraň nevídaného kalibru.
Klienti, kteří s Easy2Sell pracují, tuto sílu potvrzují.“ Jirka Novosad
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