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• Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla 
mahdollistetaan taloudellinen jatkuvuus

• Kilpagolfissa ollaan pysyvästi eurooppalaisella 
huipputasolla

• Golfin mielikuva on positiivisesti 
arkipäiväistynyt

Strateginen tahtotila

• Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä 
luonnossa liikkumisen

Missio

• Parasta vapaa-aikaa
Visio

• Talous- ja toimintaolosuhteet
• Juniorigolf
• Naisgolf
• Kilpagolf

Strategiset painopistealueet
Painopiste 
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Strateginen tahtotila

Visio

Missio



ASIAKASKOKEMUKSEN HALLINTA 2016
PALVELUT

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu

Aluekierros 
2016
Hyvät 
käytännöt 2015 1.-5.2.

Asiakas-
kokemuksella 
menestykseen

11.4. Vantaa
13.4. Jämsä
15.4. Kokkola

Uusien 
pelaajien
uskollisuus

Syys-
lokakuussa 
erikseen 

ilmoitettuna 
ajankohtana 

Golfyhteisö-
kohtaiset 
vierailut

5 kpl

3 kpl

3 kpl



SEURAKEHITTÄJÄT 2016



Kolme tärkeintä syytä, miksi golfyhteisön tulisi
pyrkiä saamaan myönteisiä lähettiläitä:

Halu sitoutua

Kyky houkutella

Korkeampi
liikevaihto per 
pelaaja

Myönteiset lähettiläät

SUOSITTELEVAT ASIAKKAAT OVAT AVAIN
MENESTYKSEEN

“Olen ylpeä kuuluessani XXXX:n klubiin ja 
kerron siitä aina muille, sekä kerron hyvin 
hoidetusta kentästä - uudet pelaajat yllättyvät 
aina positiivisesti.”

”Olen ollut jäsenenä vuodesta 2005 lähtien ja 
olen erittäin iloinen siitä kehityksestä, joka 
kentällä on näkynyt. On ilo käydä pelaamassa 
jatkossakin ja suositella myös ystäville!”

”Kausi 2015 on sujunut hyvin. Olen ylpeänä 
esitellyt vierailleni XXXX:n fasiliteetteja ja 
ainakin eräs alkaa jäseneksi ensi kaudella.”



Kolme tärkeintä syytä, miksi golfyhteisön tulisi
pyrkiä saamaan myönteisiä lähettiläitä:

Halu sitoutua

Kyky houkutella

Korkeampi
liikevaihto per 
pelaaja

Kielteiset lähettiläät

SUOSITTELEVAT ASIAKKAAT OVAT AVAIN
MENESTYKSEEN

“Suosittelen jättimäistä parannusta kentän hoitoon. 
Emme varmasti tule pelaamaan uudestaan ennen
kuin kuulen joltain, että kentän kunto on hyvä. 
Kerron kaikille tutuille kysymättäkin, että ei
kannata mennä pelaamaan kenttää.”

”Mikäli Oy:n toiminta ei muutu ja kentän 
laatu/pelattavuus parane, vaihdan seuraa 1-2v 
sisällä.”

”Surkeasti johdettu ja surkeasti otettu asiakas 
huomioon. Turhaa riitelyä jäsenmaksusta. 
Vaihdoin seuraa ja olen nyt tyytyväinen”



”Asteikolla 0-10, kuinka todennäköistä on että suosittelisit
golfyhteisöä perheenjäsenelle, ystävälle tai työkaverille?”

Lähettilästyypit

Kielteiset
Lähettiläät Passiiviset Myönteiset

Lähettiläät

Lähettiläspisteet -

Lähettiläspistemäärä 
kertoo suosittelu-
halukkuuden tason



LÄHETTILÄSPISTEMÄÄRÄ
JÄSENET / OSAKKAAT 2015

4% 42% 65%
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PALVELUKETJUSTA TOIMINNAN HYVINVOINTIIN

1. Asiakkaiden
suositteluhalukkuus
on toimiva ”kuumemittari”
golfyhteisön hyvinvoinnille
(liikevaihto, kierros-
määrät, pelaajauskollisuus jne,)

2. Lähettiläspistemäärä 
kertoo suosittelu-
halukkuuden tason

3. Suositteluhalukkuus
perustuu 
asiakaskokemukseen

4. Avainasiakkaiden tarpeiden mukaan määritellyllä 
palveluketjulla ja sen tinkimättömällä toteutuksella 
pyritään varmistamaan odotukset ylittävä 
asiakaskokemus



ASIAKASKOKEMUKSELLA MENESTYKSEEN
SEMINAARIT

• Golfyhteisö liiketoimintayksikkönä / Golfyhteisön asiakaskokemuksen 
muodostuminen / Onnistumisen esimerkkejä eri toimialoilta / 
Pelaajakokemuksen seuranta päivittäisessä toiminnassa / Mittarit ja 
niiden hyödyntäminen - käyttöopastus

• Golfyhteisöjen johdolle, 1-3 osallistujaa per golfyhteisö

• 11.4. Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila 
• 13.4. Himos, Jämsä 
• 15.4. Sokos Hotel Kaarle, Kokkola 

• klo 10-16, sis. lounaan ja välipalan 

• Osallistumismaksu 20€/hlö
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