INSPIRATIONSKATALOG

EVENTS
2022

BUSINESS - GOLF - NETWORK

EVENTYR & EVENTS
Verden over bruger virksomheder golfens fascinerende univers, til at skabe resultater både internt og eksternt.
I et konkurrencepræget arbejdsmarked, hvor konkurrencen om både talent og forretning er større end nogensinde, bliver
motivation og fastholdelse ofte topprioriteter i den enkelte virksomhed.
I den forbindelse byder golfsporten på unikke muligheder for at netværke med kolleger, kunder og interessenter, i et
afslappet miljø. Et miljø hvor man deler både glæde, frustration, læring og resultater sammen.
Virksomheder der inkluderer golf i deres brandstrategi vil opnå en eksklusiv kommunikationsplatform, styrkede
arbejdsrelationer, en styrke både den interne kultur og de nære kunderelationer.

PROGRAM
- EKSEMPEL -

GREAT NORTHERN

COMPANY DAY

08:00-09:00

velkomst & morgenmad
09:00-09:30

opvarmning på great northern academy

En Company Day på Great Northern er jeres mulighed for at

09:30

invitere kollegaer, netværksforbindelser eller kunder, til en

løbende start fra tee I

uforglemmelig oplevelse, på én af Europas mest eksklusive og
anerkendte golfanlæg.

14:30

frokost i restaurant eat

Oplev hvordan unikke golfoplevelser, akkompagneret af et
afslappet og nærværende miljø, kan være med til at styrke og
opbygge tætte bånd - til både nuværende og nye relationer.
En golfbegivenhed giver jeres virksomhed en både stærk og

15:30

præmieoverrækkelse
16:00

tak for denne gang

anderledes platform, hvor I kan lære jeres kunder at kende,
samt opbygge en stærk personlig forbindelse til hver enkelt.
Overlad alt det praktiske til os og brug i stedet tiden på dine
forbindelser, fra ankomst til afrejse.

KONTAKT

kenneth stoumann
ks@greatnorthern.dk
+45 52 21 16 52

PROGRAM
- EKSEMPEL -

GREAT NORTHERN

SOCIAL GOLF DAY

08:00-09:00

velkomst & morgenmad
09:00-09:30

introduktion til golf

(inkl. lektion, opvarmning, lån af udstyr mm.)

Er du klar på at skabe unikke oplevelser for dine ansatte eller
nære relationer?

09:30

turnering på academy course
(9 huller)

14:30

Hos Great Northern har du muligheden for at arrangere en hel
dag med golfen i centrum – en både udfordrende, lærerig og
ikke mindst underholdende dag i unikke omgivelser. Både for
den etablerede golfspiller, samt dem der aldrig har prøvet
kræfter med sporten før. Her er alle velkomne og vi
skræddersyer eventet til både jeres deltagere og ønsker.

frokost i restaurant eat
15:30

præmieoverrækkelse
16:00

tak for denne gang

Lad Great Northern danne rammerne for en helt speciel
oplevelse. En oplevelse hvor netværk og relationer kollegaer
og/eller kunder imellem er i centrum.
KONTAKT

Se hvordan én dag på golfbanen kan være med til at styrke
arbejdsrelationerne i jeres virksomhed og ikke mindst, skabe et

kenneth stoumann

sjovt og eksklusivt minde på ét af Europas mest anerkendte

ks@greatnorthern.dk
+45 52 21 16 52

golfdestinationer.

PROGRAM
- EKSEMPEL -

GREAT NORTHERN

RYDER CUP

DAG I

fælles morgenmad i restaurant eat
(inkl. holdinddeling og velkomst)

i. runde: 18 huller på great northern course
(format: foursome)

frokost i restaurant eat

Er du klar på en ny og helt særlig oplevelse?
- oplev verdens største golfturnering, Ryder Cup, på egen
krop.
Dette format giver dig muligheden for at lave din egen
Ryder Cup turnering. I bestemmer selv, om holdene skal
bestå af kunder og gæster, eller om I har en anden
virksomhed, som er klar på at lave et helt unikt
arrangement - hvor I dyster brand mod brand.
Hvem skal have håneretten i 2022?

i. runde: 18 huller på great northern course
(format: best ball)

after round drinks & snacks
rib eye m. pommes frites & sauce bearnaise
overnatning i delt dobbeltværelse
DAG II

fælles morgenmad i restaurant eat

finalerunde: 18 huller på great northern course
(format: singles)

frokost i restaurant eat
præmieceremoni
Programmet skræddersyes altid sammen med jer, således at det passer til netop
jeres ønsker og behov.

En tradition som kan gentages i mange år i fremtiden.
Lad jeres fælles oplevelse danne grobunden for
uforglemmelig minder.
OBS!
Programmet til højre er blot et eksempel,

KONTAKT

kenneth stoumann
ks@greatnorthern.dk
+45 52 21 16 52

PROGRAM
- EKSEMPEL -

GREAT NORTHERN

BUSINESS & PLEASURE

08:00

velkomst & morgenmad
09:00

mødeaktivitet inkl. forplejning

Kombiner jeres næste forretningsmøde med eksklusive

12:00

oplevelser på én af Europas bedste golfbaner. Oplev

frokost i restaurant eat inkl. drikkelse

hvordan natur og nærvær danner unikke rammer for en
helt unik mødeoplevelser i Kerteminde.

13:00

18 huller på great northern course
(inkl. kaffe og chokolade fra baneservice)

Her bydes du velkommen til en verden af golf, gastronomi

18:00

og eksklusiv afslapning, som alle danner grobund for den

aftenmenu i restaurant eat inkl. drikkelse

ultimative fordybelse og inspirerende ro.

(mulighed for opgradering til 3-retters menu)

16:00

Når I besøger Great Northern, kan I trygt slappe af og

tak for denne gang

nyde oplevelsen både i mødelokalet og rundt på anlægget.
Alle mødeaktiviteter skræddersyes efter jeres specifikke
behov og ønsker - uanset om I påtænker et stort event,
eller noget mindre og mere intimt.

KONTAKT

kenneth stoumann
ks@greatnorthern.dk
+45 52 21 16 52

