Golfkonferenser
Vi hjälper utvalda företagare, ledare
och VD:ar att överträffa sina
förväntningar på möten, mässor och
resor genom att ge personlig service
med kärlek och omsorg.

Tillsammans syr vi ihop ett program
som balanserar golf och arbete med
aktiviteter för resenärer som inte
spelar golf.

1. Du berättar för oss:
Varför ska ni ut och resa
Vem, när, vart, hur ni vill bo osv
Tar ca 20 minuter tillsammans, vi
fyller i det ni inte vet

2. Vi börjar jobba tillsammans med
våra partners

Vårt
arbetssätt

3. Du får ett första förslag, du väljer,
vi anpassar
4. Du reser, vi är med på plats

och/eller på distans och ser till att
allt fungerar så ni kan ha en bra resa
5. Allt på en faktura

Vår kunder väljer ofta (men ni
bestämmer):

Exempel från

Europa

Vilamoura, Portugal
där ett populärt boende är
Hilton Vilamoura As Cascatas
Golf Resort & Spa som har både
hotell och lägenheter.

Golfbanor som vi gillar är tex:
Dom Pedro Victoria Golf Course,
The Old Course, Vale do Lobo.
Men vad gillar ni?
I Rom hamnar vi ofta på Sheraton
Parco de Medici Rome Hotel,
som ligger endast 25 minuter
från Colosseum vilket gör det lätt
att kombinera golf, konferens och
sightseeing.

Detta är bara några idéer som inspiration, efter vårt
inledande samtal tar vi fram exakt det ni vill.

Exempel från

Thailand
Bangkok &
Chiang Mai

Med Svantes djupa kunskap och
kontakter i Thailand tar vi gärna fram
unika uppleveler som tex ett eget
hus i bergen eller hotell som tex
Chiang Mai Highlands som har
gofbana på anläggningen. En annan
bana värd att nämna är Inthanon
Golf Club som ligger i naturreservatet
med samma namn.

Bangkok med Svante som guide
kommer visa er helt nya sidor även
om ni varit där flera gånger!

Detta är bara några idéer som inspiration, efter vårt
inledande samtal tar vi fram exakt det ni vill.

Oavsett om ni vill till tex Florida,
Kalifornien eller Las Vegas har vi
gjort det förut och vill göra det
igen med er!
Det finns 100-tals banor på varje
destination som är värda att spela,
vi ser till att ni får den bana som är
perfekt för er.
Kombinera gärna resan med en
mässa eller studiebesök!
Detta är bara några idéer som inspiration, efter vårt
inledande samtal tar vi fram exakt det ni vill.

Utöver golf och konferens?
Jodå, vi fixar det med!
# bar # shopping # bad # sightseeing # egen kock #
naturupplevelser # sport # vattenskoter # helikopter #
whiskey provning # hyra superbil # F1 # ökensafari #
fine dining # listan är oändlig

Ni bestämmer och vi fixar!

Trygghet
• Flygförseningar, inställda fly, hjälp vid
förlorat bagage = vi ligger alltid steget före
och ser till att du har en trevlig resa och tar
itu med problem oftast innan problemen
inträffar
• Visum, vaccin osv: vi guidar dig genom vilka
dokument, vaccin och allt annat du ev
behöver
• Support om försäkringar: vi hjälper dig att
ta reda på hur du är täckt idag och vad du
kan tänkas önska för din resa
• En kontakt: kontakta oss så löser vi det.

Värdskapet
• Vi följer gärna med: Koppla av och njut av
resan, vi följer med din grupp och tar hand
om alla detaljerna på plats
• App (och PDF) med all info: Du och dina
anställda får en app där du kan se all
information och de kan se utvald
information. När är frukost, när har vi mötet,
vart ligger hotellet, när är utcheckningen ..
allt du behöver säga är: titta i appen!

Partners
• Globala kontakter: när vi sätter våra mer än
1000 kontakter på flygbolag, restauranger,
lokala bolag, hotell, kryssningsbolag mm i
arbete för oss uppstår magi för dig

VIP
• Uppgraderingar: Du kan inte själv göra dig
till VIP men vi kan. Njut av gratis frukost, sen
utcheckning, spabehandlingar, middagskredit, tidig incheckning och så mycket mer
beroende på ditt behov och det boende du
väljer.
• Concierge-service ingår: Vanligtvis är de
bästa restaurangerna och banorna fulla,
ibland i månader framöver, vi har
kontakterna för att lösa det. Inte tid eller lust
att shoppa men du vill inte komma hem utan
presenter, vi löser det med!

Enkelhet
• Allt på en faktura: enkel redovisning, inte
ett stort krångel med reseutlägg osv efteråt
• Vi hjälper dig med dina privata resor: som
företagskund hos oss får du även förmånen
att använda våra experter till dina privata
resor och arrangemang

Om oss
Du som kund är vår nisch, vår expertis är att förstå och sedan överträffa
dina behov och förväntningar, genom att ge personlig service proaktivt
med kärlek och omtanke.
Svante har 25 års erfarenhet som golftränare och har som PGA
Professional ordnat mängder av kurser och resor.
Han är välbekant med alla våra destinationer och Thailand ligger extra
varmt om hjärtat!
Att ha en PGA pro med på resan öppnar många dörrar på golfbanor runt
om i världen!
Joakim har genom sin karriär varit på otaliga resor och senaste 10 åren
ordnat mängder med resor, allt från mässor i Hong Kong till golf weekend i
Dalarna.
Tillsammans ser vi fram mot att göra er resa perfekt!
Joakim och Svante

08-519 722 22
info@bodinpartners.se

