
Hvad er GLFR Marketplace?
GLFR Marketplace er en markedsplads, som samler de bedste golfpakker, og giver golfspillerne
det store overblik over hvilke golfoplevelser der er at finde i Danmark.

www.GLFR.com

På GLFR Marketplace præ-
senterer vi jeres golfpakker
på effektiv vis. Her skaber vi
kontinuerlig trafik via vores
120.000 GLFR brugere, og

en målrettet markedsføring.

Vi præsenterer jeres klub
og golfpakker til golferen,
og giver overblikket over
de bedste golfoplevelser i

Danmark. 

Golferen finder og køber 
deres golfoplevelse på GLFR 
Marketplace, som er deres 
nye og attraktive handels-

plads.

Hans Knudsen, Golfmanager Lübker Golf & Spa
Resort er allerede på GLFR Marketplace, og
siger følgende:

- ”Jeg har kendt til GLFR i mange år, og ved at
de har opbygget en attraktiv brugerbase. De her
brugere er jo netop dem jeg forsøger at eksponere
Lübker for, så derfor ser jeg GLFR Marketplace som
en oplagt salgskanal, hvor vi direkte kan henvende
os til golfspillerne både nemt og hurtigt ”



Det her gør vi - Det her gør I
Det er nemt og attraktivitet at være med på GLFR Marketplace. I samarbejde med jer aftaler vi
med jer hvilke golfpakker, som I vil tilbyde på GLFR Marketplace. Det eneste vi skal bruge for jer,
er jeres klub- og bane billeder - så klarer vi resten!

I varetager naturligvis selv indløsningen ude i klubben. Vi har gjort indløsningsprocessen meget
enkel, og via videomateriale uddanner vi jer i, hvordan I håndterer jeres nye GLFR Marketplace
kunder. 

www.GLFR.com

Vi opsætter jeres egen klub- og pro-
duktside i henhold til aftale og sikrer 
at I får den optimale ekesponering 

på GLFR Marketplace.

Jeres side opsættes således at vi 
hele tiden kan optimere trafikken via 
nyeste SEO tendenser. Vi markedsfø-
rer bl.a. via vores nyhedsbreve og på 

vores andre kanaler.

Vi overvåger også jeres produkter 
løbende for at se om der er noget 
som kan optimeres i forhold til at 

øge salget. Hvis der er, så tager vi en 
dialog med jer herom.

Kunden indløser sit produkt hos jer 
og vi afregner med jer. I kan altid 

følge med i jeres salg via jeres egen 
log-in side.

Opsætning og 
optimering

Markedsføring og 
salg

Løbende overvåg-
ning og optimering

Indløsning og 
afregning


