SE

Titleist NXT Tour S
– starta säsongen
med en riktigt mjuk
boll

Beställ hos din pro redan idag!
Logobollar

Antal

à-pris

Plats för din logo
Så här beställer du dina logobollar:
•	Skicka in din beställning och din logo som vektoriserad eps-fil.
•	Ange vilka färger logon ska tryckas i. I tryckprocessen
använder vi oss av Pantone-skalan (PMS).
•	Tänk på att du är begränsad till 4–5 färger beroende på
bollmodell.
• Tryck på två sidor av bollen är möjligt.

Nu får du superrabatt på NXT Tour S. Bollen har i år fått
en ny, riktigt mjuk kärna som ger en behaglig känsla av
kontroll runt greenerna, något som förstärks ytterligare
tack vare det mjuka Fusablend-skalet. Provar du den här
bollen, då byter du inte gärna ut den. Var snabb med din
beställning, vi har bara ett begränsat antal dussin.

Villkor bollar
Pris/dussin eller 15-pack beroende på modell. Alla priser är inkl. 4-färgstryck
på en placering av bollen. Kliché: 260:-/färg. Tryck på motsatt sida mot tillägg.
Minimum: 12 dussin/leverantör. Callaway minimum 6 dussin/modell. Leverans
tid: 15–20 arbetsdagar efter godkänt korrektur. Eventuell originalkostnad kan
tillkomma. Moms och frakt tillkommer.

Prisexempel: 299:-/dussin vid köp av 24 dussin
Titleist NXT Tour S inkl. tryck på en sida.
12–23 dussin
24–47 dussin
48–95 dussin
96–180 dussin

Nu 309:-/dussin
Nu 299:-/dussin
Nu 289:-/dussin
Nu 279:-/dussin

Tidigare 389:-/dussin
Tidigare 379:-/dussin
Tidigare 369:-/dussin
Tidigare 359:-/dussin

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker och går ej att kombinera med
andra erbjudanden.
Kliché och tryck på en sida ingår i priset. Tryck på motsatt sida mot til�lägg. Repeat: 155:-/färg. Moms och frakt tillkommer. För trycket behöver
vi er logo/budskap som en vektoriserad eps-fil med Pantone-färger
(PMS).

Logobollskampanj ges ut av Golfstore ek. för., Box 508, 235 25 Vellinge.
Telefon 040-42 95 00. Ansvarig utgivare: Lars Thonning. Text: Tommy Jeppsson,
Mattias Appelberg. Grafisk produktion: Golfstore Marketing. Foto: Mickael
Tannus exklusivt för Golfstore ek. för. Tryck: GigantPrint AB. OBS! Angivna
priser gäller tillsvidare med reservation för prishöjning, momshöjning, devalvering
och liknande. Erbjudandena gäller så länge lagret räcker. Lokala variationer i
sortimentet och priserna kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella feltryck.
Exkl. moms och frakt. Aktuell information och senaste nytt hittar du på
www.golfstore.se

logobolls-

KAMPANJ

Ge dina kunder en gåva
de verkligen vill ha
Bollen är världens bästa leksak och golfbollen den
roligaste present man kan få. Ingen som fått en bra
golfboll har någonsin blivit besviken. Med er logotyp
på bollen kommer dina kunder att tänka på ditt företag
medan de ägnar sig åt det bästa de vet: Spela golf!

Köp minst 15 dussin så får du 1 dussin
Köp minst 30 dussin så får du 3 dussin
Köp minst 40 dussin så får du 4 dussin
Bonusdussin av den modell du köper flest av!
Prisexempel: 384:-/dussin vid köp av 24 dussin Callaway Chrome Soft
inkl. tryck på en sida. Kliché, frakt och moms tillkommer.
Erbjudandet gäller från 1 februari till 30 april 2018.

Just nu har vi erbjudande på flera av våra logobollar.
Du kan läsa mer på golfstore.se. Vill du ha ett personligt råd om vilken bollmodell du ska välja? Prata med
din Golfstore-Pro!
Men skynda på – vårvärmen är på väg…

Köp minst 15 dussin så får du 1 dussin
Köp minst 30 dussin så får du 3 dussin
Köp minst 40 dussin så får du 4 dussin
Köp minst 50 dussin så får du 5 dussin
Köp minst 60 dussin så får du 6 dussin
I vår får du Titleist Pro V1 som bonusdussin med tryck, oavsett
om du beställer Pro V1, Pro V1x, Tour Soft eller Velocity.
Prisexempel: 489:-/dussin vid köp av 24 dussin Titleist Pro V1 inkl. tryck
på en sida. Kliché och moms tillkommer.
Erbjudandet gäller från 15 februari till 30 april 2018. Gäller Pro V1, Pro V1x,
Tour Soft och Velocity. Ej DT TruSoft. Bonusboll: Pro V1.

Köp 15 dussin, så får du 1 dussin
Köp 24 dussin, så får du 2 dussin
Köp 30 dussin, så får du 3 dussin
Bonusdussin av den modell du köper flest av!
Prisexempel: 245:-/dussin vid köp av 24 dussin Wilson Staff DX2 Soft
inkl. tryck på en sida. Frakt och moms tillkommer.
Erbjudandet gäller hela 2018. OBS! Så långt lagret räcker. Gäller
FG Tour, DX3 Urethane, DX3 Soft Spin, DX2 Soft och DX2 Soft Women’s.
Kliché och tryck på en sida ingår i priset. Tillägg för tryck på motsatt sida.

