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Forutsetninger / strategi 

 Sentral markedsføring av VTG beregnes på antall solgte VTG-
pakker til klubbene. 

 Sosiale medier overtar en stadig større andel av 
annonsemarkedet  
 langt billigere 
 enklere å måle effekt sammenlignet med trykte medier 

 
 2014: Alle markedsføringsaktiviteter legges på sosiale medier  



Rekruttere             Ivareta          Utvikle 



Fokus på personlig helse: 
- rekruttere  

- bremse frafallet 

Personlig 
helse Hcp 26,0 



harde fakta: golf er fysisk trening  
 

= anbefalt og akseptert 

Fundament for massekommunikasjonen: 
 



Strategi – hva vil de der ute ha? 

 Argumenter for å kunne bruke tid på golf 
 Bevis for at golf ikke bare er meningen 

med livet, det gir liv også 
 Helse er bra uansett 
 Golf er trening 
 
= Golfeffekten 

 







Sitater 

 «For en usmakelig og passende reklame for 
overklassesporten. det er vel ingen som ikke vet at 
Bitte Fjerte Feighct lever lenger enn Rita Helen 
Hansen. Shame on you!» 
 



Sitater 

 «Det er den tiden de bruker på å lete etter tapte baller». 
 

 «Hva med oss som kjører Golf, lever vi lengre?» 
 



Resultater 

 Vi traff 422.477 mennesker/fb-kontoer – (2 ganger i snitt) 
 Dette genererte 23.296 klikk på annonsene 
 18.768 utførte en handling basert på annonsene 
 8.084 post-likes 
 469 post-kommentarer 
 87.000 ikke-betalte visninger fordi venner 

delte/likte/kommenterte 
 Prisen: 46.992,- 



Konklusjoner 

 Uansett standpunkt – golfens helseargument engasjerer 
 Indikasjon på at helse er et argument mange har 

etterspurt = salgsargument 
 Engasjementet kan brukes videre – dette er våre 

ambassadører 
 Det er fortsatt kostnadseffektivt å annonsere på sosiale 

medier 



2015 

 Evaluere 
 Ta med klubbene i enda større grad 
 Utvikle kampanjetankegangen 

 
 Kjøp VTG-materiell 
 Sett av midler/ressurser til å håndtere leads og sosiale 

medier 
 No such thing as a free lunch 





Cafédebatt: Noen spørsmål 

 Hvilket tiltak/aktivitet kan samle medlemmene i din klubb for 
å friste flere til å hygge seg med golf på deres bane? 

 Hvilken verdi det ville være for golfklubben (og samfunnet) 
om klubben engasjerte seg i Golf-Grønn Glede? 

 Hvordan kan økt oppmerksomhet rundt helseeffekten av golf 
tjene min klubb?  
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