Nieuwsbrief shop maart 2019

Beste golfer,
Niet alleen het secretariaat zit in een nieuw kleedje maar de clubshop werd ook stevig onder handen
genomen. Enkele nieuwigheden willen wij u niet onthouden.
1. Clubkledij
Zoals u waarschijnlijk reeds vernomen hebt via een vorige nieuwsbrief of op de jaarlijkse kick-off in het CC
Casino Koksijde lanceren wij een exclusieve bestelling voor gepersonaliseerde logo kledij van uw favoriete
golfclub Koksijde Golf Ter Hille ter gelegenheid van het 5-jarige bestaan. U kan nog bestellen tot 15 maart
2019 om zeker te zijn van uw levering per 15 april 2019. Deze unieke polo en pull kan u exclusief bestellen
via het secretariaat.
2. Club fitting
Samen met de pro’s & Callaway hebben wij de shop en de practice room opnieuw volledig uitgerust voor
club fitting. Naast de geplande demodagen kan u via Graham Pearce of de andere pro’s een clubfitting sessie
plannen. Contacteer hiervoor uw pro en leg uw afspraak vast. Wie is er beter geplaatst dan uw pro om u de
juiste clubs aan te prijzen? Zij zijn de professionals die u helpen met uw keuze van shaft, lie, clubhead, enz.
…

3. Callaway Clubs
Als premium dealer van Callaway clubs kan u bij ons alle clubs aankopen. Heel wat stock kan u in de shop
vinden. Hebben we niet wat je zoekt, geen probleem, bestel het gerust op het secretariaat of via uw pro.
4. Logo ballen en accessoires
Heel wat gelogoteerde artikelen kan u via de webshop bestellen van Sports and Sparks (Clubshop). Reeds
enkele jaren leveren wij gelogoteerde ballen en accessoires van hoge kwaliteit. U kan alles bestellen via onze
website: www.giftsfore.golf

5. Trolleys
Een trolley is persoonlijk en zeker als het over elektrische trolleys gaat. Wij zijn verdeler van 2 gerenomeerde
merken namelijk Jucad en Golfstream. Heeft u interesse, dan kan u via ons op afspraak een trolley testen.
Doe uw aanvraag via hallo@giftsfore.golf. Alle modellen, accessoires en kleuren zijn via ons te verkrijgen.
6. Bridgestone Golf ballen
Het nieuwe gamma van Bridgestone ballen kan u in de shop aankopen. Wist u dat Tiger Woods niet meer
met Nike ballen speelt maar met Bridgestone? Ontdek deze top bal voor elk budget in de shop.

7. Afstandsmeter
Iedereen kent Bushnell maar wist je dat je bij ons een afstandsmeter kan kopen van dezelfde kwaliteit voor
de helft van de prijs van het merk Pinlock? Vanaf € 199 heb je deze fantastische afstandmeter.
8. Trouwe sponsor
De clubshop is reeds voor de 2de maal op rij fiere sponsor van het buitenlandse golf tornooi in Marbella.
Heeft u ook zin om deel te nemen? Neem dan zeker eens een kijkje op www.costadelsolopen.golf. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij en iedere golfliefhebber is welkom.
9. Logo Kledij
Zou u graag met uw bedrijf of vriendegroep op maat gemaakte logo kledij willen bestellen en zelfs met
gepersonaliseerde mogelijkheden? Wij kunnen dit voor u bestellen, van polo’s tot pulls en zelfs sokken met
uw logo erop. Meer info en referenties => hallo@giftsfore.golf
Afsluiten willen we doen met u een prachtig golfseizoen toe te wensen, een vrolijk pasen en vooral veel
sportief geluk.
Sportieve golf groeten,
Het sports and sparks Team

