FGMA:n uutiskirje
Maaliskuu 2020
FGMA:n Maaliskuun uutiskirjeestä löydät uusia koulutuksia, ohjeita työntekijöille
Koronaviruksen ehkäisyyn ja tietenkin uusimman Kulmamies- blogin.
Kulmamies- blogi; Erottumista, liiketoimintaa ja osaamista
Ohjeistus palvelualoille COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi
FGMA Kevätseminaarin esitykset ladattavissa
Koulutus: Vaasan Yliopiston eMBA- modulit
Koulutus: Miten golfalan ammattilaisen myyntityö voisi olla stressitöntä ja
tuloksellista
Honour Golf- lehti 1/2020 julkaistu
Golfgaala 2020 valokuvat ladattavissa
Golf GameBookin Tournament Manager- palvelu
Kulmamies- blogi
Uusimmassa Kulmamies- blogissa käsitellään brändäämistä, osaamista, uuden
liiketoiminnan kehittämistä ja talvigolfia. Pääset lukemaan blogia tästä
Ohjeistus palvelualoille COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi
Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai
aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. On mahdollista, että virus tarttuu myös
kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla
vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole
todettu. Elintarvikkeiden aiheuttamista tai niiden välityksellä aiheutuneista
COVID-19-tartunnoista ei ole vielä tietoa saatavilla. Katso Työterveyslaitoksen
ohjeistus palvelualojen työntekijöille asiakaspalvelutilanteissa tästä.
FGMA Kevätseminaarin materiaalit ladattavissa kotisivun
materiaalisalkusta
Yhdistyksen kevätseminaari ja kevätkokous järjestettiin Helsingin
Messukeskuksessa torstaina 27.2.2020. Esitykset ovat nyt ladattuna fgma.eusivuille materiaalisalkkuun. Klikkaa tästä päästäksesi sivun uutiseen josta ohjaus
materiaalisalkkuun.
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.
Koulutus: Miten golfalan ammattilaisen myyntityö voisi olla
stressitöntä ja tuloksellista - Pe 8.5.2020 kello 9 - 14 Helsingin
Golfklubi
Suomen PGA, FGMA ja SGK järjestävät yhteistyössä koulutuksen myynnistä
golfalan ammattilaisille perjantaina 8.5.2020 kello 9 - 14 Helsingin Golfklubilla.
Koulutuksen aikana avataan perinteisen myynnin toimintatapoja, miksi se usein
aiheuttaa stressiä ja turhautumista. Miten myydä vahvaa osaamistaan

tyrkyttämättä? Miten luodaan järjestelmällinen myyntiprosessi, jonka tuloksena
asiakas itse haluaa ostaa, ei vain kerran vaan toistuvasti? Lue lisää ja ilmoittaudu
mukaan tästä.
Honour Golf- lehti 1/2020 julkaistu
FGMA ja SGK ovat sopineet yhteistyöstä koskien Honour Golf- digilehteä.
Yhteistyö alkaa lehden toisesta numerosta. Pääset lukemaan lehteä tästä
Golfgaala 2020 valokuvat ladattavissa
Golfgaalan valokuvia voi katsella ja ladata tästä linkistä. Valokuvaajana toimi Juha
Hakulinen joten muistakaa mainita hänet käyttäessänne kuvia julkisesti.
Golf GameBookin Tournament Manager- palvelu golfkentille
Golf GameBookin Tournament Manager- palvelu mahdollistaa yritystapahtumien
vahvemman brändäämisen ja hallinnoinnin kutsusta kiitoksiin. Katso esite tämän
uutiskirjeen liitteenä. Mikäli kiinnostuit palvelusta, ole yhteydessä
sales@golfgamebook.com
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