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Kauden hauskin golfkisakiertue #ForeFashion



Vuonna 2019 Fore! Fashion Tour laajeni myös pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelle.  FORE! Fashion Tour on hyvän mielen golfkilpailukiertue yrityksille. 
Tavoitteena on jakaa positiivista sanomaa golfista ja tuoda lajin pariin uusia 
harrastajia. Jokaiseen tapahtumaan on mahdollisuus tuoda myös golfista 
kiinnostuneita ei-pelaavia asiakkaita. 

Golf-kentät on varattu yksityiskäyttömme koko päiväksi. Näin ollen brändeillä on 
halutessaan mahdollisuus tuoda merkkiään esille helposti, haluamallaan tavalla. 
Tämä mahdollistaa erikoisemmatkin ratkaisut. 
 
FORE! Fashion Tour -kilpailupäivän sisältö:  

Päivän ohjelma klo 9.00-17.00 

• Ilmoittautuminen (tiit, golfpallot ja muiden tuotteiden jakelu) 
• Harjoittelu/warm-up rangella 
• Aamiainen 
• Infopuhe 
• Joukkueen kuvaus logoseinän edessä 
• Yhteislähtö (pelimuoto: modifioitu Texas scramble) 
• Erikoissääntöjä, kuten pallon potkaisu ja heitto 
• Kierroksen aikana yhteistyökumppanimme ovat kehittäneet myös muita 
• aktiviteetteja brändätyille erikoisväylille. (esim. Pisin avaus) 
• Kentällä tarjolla kahvia, sushia, juomaa sekä muita herkkuja 
• Kierroksen jälkeen ruokailu ja palkintojen jako (25% kisaajista palkitaan)  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• Arvokasta aikaa asiakkaan tai työntekijöiden kanssa rennossa 
ilmapiirissä. 

• Valokuvia ja videota päivästä valokuvaajan ottamana. Aamiainen, 
lounas ja välipalaa kentällä.  

• Goody-bägit – mahdollisuus antaa tuotenäytteitä kaikille 
osallistujille jaettavassa tuotekassissa. 
Logo kaikessa tapahtumamateriaalissa. 
Mahdollisuus luoda näkyvyyttä kentällä beach flageilla tai 
brändätyllä erikoisväylällä. 

• Golfprot, artistit ja julkisuuden henkilöt luovat tapahtumalle 
näkyvyyttä omissa sosiaalisen median kanavissaan. 
Ensikertalaisille mahdollisuus kokeilla golfia. Tarjoamme golfpron 
opetuksen rangella ja tarvittaessa välineet ensikertalaisille.  
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Kuvagalleriat vuoden 2019 tapahtumista 

Fore! Fashion Under Armour invitational 

Fore! Fashion Abacus Invitational 

Fore! Fashion High Peek Invitational 

Fore! Fashion Cross Sportwear Invitational 

Fore! Fashion Lindroos Invitational 

Fore! Fashion Sony Music Invitational 

https://www.facebook.com/pg/foremagazine/photos/?tab=album&album_id=10157324809643847
https://www.facebook.com/pg/foremagazine/photos/?tab=album&album_id=10157289846263847
https://www.facebook.com/foremagazine/photos/?tab=album&album_id=10157163806188847
https://www.facebook.com/pg/foremagazine/photos/?tab=album&album_id=10157078034438847
https://www.facebook.com/pg/foremagazine/photos/?tab=album&album_id=10157131393303847
https://www.facebook.com/pg/foremagazine/photos/?tab=album&album_id=10157114241153847
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• 29.5. Ringside Golf, Espoo 
• 12.6. Kurk Golf, Kirkkonummi
• 26.6. Nokia River Golf
• 28.8. St. Laurence Golf, Lohja
• 4.9. Hirsala Golf, Kirkkonummi

Kentät vuoden 2020 kiertueelle
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Social Media





Kommentteja tapahtumasta 

”Olen ollut varmaan 100 erilaisissa golf kisoissa. Tämä kisa 
oli parhaiten järjestetty missä minä olen ollut mukana, 10+. 
Jos järjestetään niin järjestetään kunnolla ja näin olitte 
tehneet. LOISTAVAA. Harmi vaan että ette pystyneet 
vaikuttamaan mun pelisuoritukseen.”  

”En ole ennen pelannut golfia lyönyt kyllä muutaman kerran 
rangella, tämä oli mahtavaa kuin sai opetusta ja pääsi 
suoraan kentälle. Meidän ryhmässä oli hyvä feelis koko 
ajan ja oli todella hauskaa, kiitos oli mahtavat tarjoilut ja 
hyvä feelis. Ps. Nyt uskallan aloittaa golfin.” 

”Erikoiskilpailut olivat Ringsidessa iso plussa, etenkin lätkä 
ja tikkakisa olivat ihan huiput.”  

”Saatiin mahtava ryhmähenki meidän teamissä, asiakkaat 
oli ystäviä ja opittiin tuntemaan eri tavalla, tämä fleetin 
ostaminen kannatti, todella hieno tapahtuma, täysi 10. 
Olemme taatusti mukana ensi vuonna.” 

” Hieno tapahtuma ja kannattaisi markkinoida tällaista 
tapahtumaa firmoille laajemmin. Asiakkaita olisi hienoa 
tuoda tämänlaisiin tapahtumiin”

Palaute tapahtumasta
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