
Ud over den friske luft, smukke natur og gode motion, så udmærker golf sig ved 

at være en netværkssport. Mange ledere og direktører spiller nemlig golf, og hvis

du giver dem tilbuddet om at udskifte computeren med golfbag’en for en dag, er du

foran på point i forhold til din konkurrent.

Juelsminde Golfklub, som Golfhæftets brugere i foråret 2021 kårede som 2. 

bedste bane i kategorien Tour Course, arrangerer hvert år en Company Day, hvor 

virksomheder kan tilmelde et eller flere hold. Det er en populær dag, hvor der 

bliver spillet golf og, ikke mindst, talt og netværket. 

HYGGE OG SAMLING I CAFEEN EFTER MATCHEN
Dagen afsluttes med socialt samvær, hvor vi kan stille an med mad og drikke efter jeres ønske. Vi har en god

café og to terrasser med udkig til golfbanen og den omkransende skov. Det er hér, der virkelig kan netværkes!

JUELSMINDE GOLFKLUB

Hvis du vil høre mere om, hvordan du kan pleje og udvide dit netværk via en

Company Day i Juelsminde Golfklub, så kontakt sekretariatsleder Helle Larsen på telefon 21 18 55 52.

HVORFOR IKKE AFHOLDE JERES EGEN COMPANY DAY?
Juelsminde Golfklub giver dig og din virksomhed mulighed for at afholde jeres helt egen 
Company Day, hvor I er vært. Vi hjælper naturligvis med at afvikle dagen fra ”velkommen” til ”tak 
for i dag”. Vi sætter en ære i at servicere jer dagen igennem, så I tager herfra med følelsen af, at 
alle havde en god dag og, at jeres netværk er styrket.
Det eneste I skal gøre er at tage stilling til, hvilke forretningsforbindelser det vil være hyggeligt og 
givtigt at invitere.

 Matchhåndtering

 Eventuelle konkurrencer

 Forplejning fra start til slut

 Goodiebag/baneservice

 Opsætning af markedsføringsmateriale – 

 eksempelvis beach flag, roll-ups eller andet

Når I booker Company Day hos Juelsminde Golfklub,

sørger vi for:

PLEJ OG UDVID DIT NETVÆRK VIA GOLF


