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Golfkentän koronavirusvinkit talouden kannalta
Golfkenttien talous tulee mitä todennäköisimmin joutumaan tiukoille ja on hyvä
selvittää jo ennakkoon golfkentän mahdollisuudet toimia itse tai mistä voi saada
tukea ja apua. Liitteenä vinkkejä golfkenttien toimivalle johdolle mistä apua ja
lisätietoa. Listan on koostanut FGMA:n jäsen Mari Meriläinen. Meriläinen toimii
nykyään Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yritysneuvojana. Aikaisemmin
Meriläinen on toiminut Puula Golf Oy:n toimitusjohtajana ja FGMA:n hallituksen
jäsenenä.
Koulutus: Vaasan Yliopiston eMBA- modulit
FGMA tarjoaa jäsenistölleen yhteistyössä Vaasan Yliopiston kanssa eMBAtutkinnon moduleita:
Urheiluliiketoiminnan johtaminen ja päätöksentekijänä kehittyminen –
Sports Management (10 op)
Markkinointi ja myynti urheiluliiketoiminnan kentässä – Sports Marketing
(10 op).
Näistä ensin mainuttu alkaa lähijaksolla 22. – 23.9.2020 Helsingissä. Modulin
hinta on 2900€. Katso koko ohjelma ja esite tästä linkistä.
Honour Golf- lehti 2/2020 julkaistu
FGMA ja SGK ovat sopineet yhteistyöstä koskien Honour Golf- digilehteä.
Yhteistyö aloitettiin lehden toisesta numerosta joka on nyt julkaistu. Pääset
lukemaan lehteä tästä
FGMA:n juhlamatka siirtyy keväälle 2021
Lokakuulle suunniteltu FGMA:n juhlamatka Pohjois-Italiaan siirtyy keväälle 2021
koronavirusepidemian takia. Tarkka ajankohta, matkan sisältö ja hinta pyritään
saamaan jäsenistölle tietoon hyvissä ajoin. Tällä hetkellä varauksien tekeminen
on vielä mahdotonta.
Granolta valmiita painotuotteita koronavirusohjeista
Kumppanimme Grano tarjoaa kaikille teille mahdollisuuden tilata infojulisteet ja
kyltit suoraan kentille nopealla toimituksella. Granolta myös "hajurako" lattiatarrat
sekä suojapleksit estämään pisatartuntojen leviämisen
maksu/palvelutilanteissa.
Katso lisää www.hajurako.fi/golf
Granolta saat myös muut painotuotteet helposti ja nopeasti. Kysy lisää Pasi
Osalalta, pasi.osala@grano.fi tai p. 044 766 7607
Scheteligiltä uusiutuva engalnninraiheinä RPR
RPR on jatkuvasti uusiutuva englanninraiheinä, joka kasvattaa rönsyjä. RPR on

ensimmäinen englanninraiheinälajike, jolla on rönsyävä kasvutapa. RPR kestää
kovaa kulutusta ja pysyy siistinä.
Katso video RPR rönsyävästä englanninraiheinästä! Kuulet myös mitä mieltä
mm. Allan Patterson (St. Andrews Links), Lee Jackson (Manchester City) ja Eddy
Hubers (Eindhoven) ovat RPR:stä! https://youtu.be/o34WARNx2jI
Ota yhteyttä omaan Schetelig-myyjääsi: https://www.schetelig.com/myynti
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