Tervetuloa Espoo Golfin 1. yhteiseen seurailtaan!

Ohjelmassa:
• yleiskatsaus Espoo Golfiin
• Golfin uudistuneet säännöt
• vapaata keskustelua…

- Markku Ignatius
- Timo Huvinen

ESPOO GOLF
Espoon Golfseura

Espoo Golfin nykytilanne ja haasteet
Yhteistyösopimus EGS – Gumböle Golf voimassa 2019 ajan:

Tavoitteena 2019 aikana löytää malli jatkuvalle yhteistyölle, jolla
saadaan kustannukset pidettyä kurissa ja parannettua liiketoiminnan
kannattavuutta lisäämällä myyntiä uusin palvelutuottein ja
laajentamalla nykyistä asiakaspohjaa kasvavan Espoon tarpeisiin
=> yhteinen strategiaprosessi
• yksi yhteinen hallinto- ja asiakaspalveluorganisaatio
=> kustannussäästöt kymmeniä tuhansia vuodessa
=> sopimusten ja palvelujen kilpailutus ja yhteisostot
=> yhdessä suunnitellut konehankinnat
• toistaiseksi omat kentänhoito-organisaatiot ja pro-toiminta
• uusia golffareita myös Löfkullasta ja Leppävaaran rangelta (?)
• vahva ”espoolainen” image => jatkossa jopa tuotteet ja hinnoittelu

Tulevaisuudet haasteet
• tarvitaan lisää kausipelaajia => varmistaaksemme taloutemme ”terveyden”
tavoittelemme n. 1500 sitoutunutta pelaajaa, jolloin sesonkimyynti (GF ja
tapahtumat) on extraa tai sen painoarvo pysyy vähemmän kriittisellä tasolla
• GG:lle tulossa uusi E-osake ja ”pakkovastikkeeton” osakeomistuksen malli,
joka yhdessä EGS:n varsinaisen jäsenyyden kanssa luo mahdollisuuden olla
yhteisössä haluamallaan tavalla => mahdollisuus löytää tarvittavat
”vakioasiakkaat”
• asiakkaiden kustannustietoisuus lisääntyy koko ajan, keskimääräiset
kierrosmäärät vähenevät ja vanha asiakaskunta ikääntyy => fokus myös
nuorempiin ikäpolviin ja perheisiin, esimerkkinä…
• Espoo Golfin uusi nuorisohinnoittelu:
• pelioikeuden hinta ikä * 15 € aina 30 v asti (+ 50 € toinen kenttä)
• 16v ja alle EGS tai GG jäsenet pelaavat ILMAISEKSI perheessä olevan
pelioikeutetun kanssa
• 12v ja alle pelaavat ILMAISEKSI kenen tahansa GF pelaajan tai
pelioikeutetun kanssa

Yhteistyö on voimaa!
• Espoon kaupungin työntekijöille oma golfkerho
• Espoon Kaupungin Golfseura Ry (EKG)

• PLAY 63 –pelioikeus Kurkin kanssa: 899 € tai + 150 €
• Uusi avaus SHG:n kanssa:
• EGS:n varsinaiset jäsenet ja SHG/GG:n osakkaat:

• Gumbölen ”lisäkentät” myös EGS:n jäsenille:
• Espoon Ringside Golf
• Nurmijärven Golfkeskus
• Ruukkigolf

• Hilly Billy Oy (entinen Hill Side Golf)

899 € = 4 kenttää

Strategiaprosessi 2019
Nykytilan analyysi

maalis-huhtikuu

• EGS, GG ja ESPOO GOLF – swot-analyysit
• Pääkaupunkiseudun kilpailija-analyysi ja kauden 2019 hinnoittelu
• Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava + ”tunnin juna”

Erilaisten skenaarioiden valmistelu
• Talous ja investointitarpeet

huhti-toukokuu

• Kenttien kehittäminen
• Palveluiden kehittäminen
• Rahoitus

• Myynti- ja markkinointistrategia
• Asiakaskohderyhmät
• Tuote- ja hinnoittelustrategia
• Yhteistyöstrategia (mkl. Espoon ja Kauniaisten kaupungit)

Strategian kiteytys

touko-elokuu

• Visio, missio, päämäärät, tavoitteet
• Strateginen toimenpidesuunnitelma 2020->

• Strategiasta päättäminen Espoo Golfissa
• Strategian virallistaminen

elo-syyskuu
syyskokoukset

Espoo Golfin v. 2019 asioita ”yhdessä” ☺
Yhteinen kilpailu- ja tapahtumakalenteri => NexGolfiin 15.3.
Esimerkkejä:
• La 27.4.
molemmilla kentillä omat talkoot
• Ke 1.5.
Wappuscramble (GG)
• La-Su 11.-12.5.
”member & guest” –viikonloppu
• La 18.5.
Rosavilla Classic scramble (EGS)
• La 8.6.
Golfsky scramble (EGS)
• Pe 14.6.
Speedgolf Tour (GG)
• Su 16.6.
Blue Jeans (EGS)
• Pe 19.7.
”Gumbölen kartanokävely”: 36 reikää yhteislähtö!
• … useita muota scramble kisoja, Espoo Junior Tour, jne.
• molemmilla kentillä omat viikkokisat, mutta yhteinen kk-kisa ”tour”
• ”Mestikset” eri aikaan (EGS 17.-18.8. ja GG 24.-25.8.)

Espoo Golfin v. 2019 asioita ”yhdessä” ☺
Yhteinen vapaaehtoisten ”pooli”
• Kilpailujen startterit, forecaddiet, tulospalvelu jne. tehtävät
• Väyläkummit (?)
Yhteinen valvonta kahdelle kentälle
• Aamuvuoro:
• auton haku Gumbölestä klo 6.30, josta GG:n kautta EGS:ään
• startterin roolissa EGS:n 1. tiillä
klo 7 – 8
• yleisvalvontaa
klo 8 – 12 (Prime Time)
• Iltavuoro:
• Arkisin yleisvalvontaa
klo 15 – 20.30
• Viikonloppuna
klo 12 – 17.30

• Palkintona hyvän mielen ja asiakaspalvelukokemuksen
antamisen lisäksi lounas + kahvitauko sekä pelilippuja + Espoo
Golf -paita/takki

Ilmoittaudu mukaan toimintaan!
• Nimilista kiertämään!
• NexGolfissa ”Kilpailut”-osiossa ”Espoo Golfin vapaaehtoiset”
• Kilpailuapulaiset
• Talkooväki
• Valvojat

• Muut aktiviteetit
• Toimikuntatyö ?
• Jäsen- ja pelioikeusrekrytointikilpailu ?

KIITOS JO ETUKÄTEEN!

