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JÄSENHINTA

170 €
(+alv 24%)
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30.8.2021 | Espoo, EGS Espoon Golfseura

Kauppakamari Business Golf 30.8.2021

Golfin pelaaminen on turvallista ja Kauppakamari Business Golf on loistava
mahdollisuus verkostoitua ja virkistäytyä golfin parissa! Ensiluokkaisesti järjestetty
tapahtuma kokoaa yhteen elinkeinoelämän edustajia eri toimialoilta ja eri kokoisista
yrityksistä. Tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vahvistaa verkostoja ja
löytää uusia kontakteja rennossa ympäristössä. Kauppakamari huolehtii, että kaikki
toimii ja voit keskittyä olennaiseen: kontakteihin ja viihtymiseen hyvässä seurassa,
hienon lajin äärellä.

Hintaan sisältyy greenfee, aamupala, lounas ja eväspaketti kierrokselle sekä giveaway-
paketti.

Kuvaus

Kerää valmis joukkue tai tule rohkeasti yksin

Kauppakamari Business Golf on tilaisuus tuoda omia
yhteistyökumppaneita tai vaikka oma tiimi viihtymään tasokkaassa
tapahtumassa sekä samalla tutustua ja syventää yhteistyötä muualla kuin
tavanomaisessa työympäristössä. Voit ilmoittaa kerralla useita henkilöitä
ja sijoitamme teidät halutessasi samaan lähtöön.

Voit mainiosti ilmoittaa tapahtumaan myös vain itsesi, kaikille löytyy
kiinnostavaa peliseuraa.  Pelatessa tutustuminen ja verkostoituminen
hoituu kuin itsestään. 

Kotiin et lähde tyhjin käsin

Mukavat muistot ja hyvät kontaktit eivät ole ainoa kotiin vieminen
päivästä. Palkintoja jaetaan esimerkiksi parhaalle joukkueelle, parhaille
henkilökohtaisille pistebogey-tuloksille, lähimmäksi lippua ja pisin
avauslyönti -kilpailun voittajille. 

Tänä vuonna Chamber Golf pelataan EGS:ssä Espoossa

Vuonna 1982 avattu EGS:n kenttä on klassikko suomalaisten golfkenttien
joukossa. Kenttä on toiminut lukuisten Challenge Tourin osakilpailujen
pelinäyttämönä. Muun muassa Roope Kakko voitti Challenge Tourin Volvo
Finnish Openin vuonna 2004. Haasteita ja elämyksiä kenttä tarjoaa kaikille
pelaajille tasoituksesta riippumatta. Kentän lay-out on suunniteltu hyvin;
väylät ovat vaihtelevia ja mukavan haastavia. Epäselviä avauslyöntejä
kentällä ei joudu lyömään.

Ohjelma

8.30

Ilmoittautuminen ja aamupala klubitalolla

8.50

Tervetulosanat

9.10

Kisainfo

9.30 - 10.30

Kisalähdöt peräkkäislähtöinä, 3-4 henkisin joukkuein

Eväspussit kentälle. Eväspussi sisältää banaanin, Alpen myslipatukan, sämpylän ja
virvoitusjuoman

14.30 alkaen

Lounas klubilla

15.30

Palkintojen jako

16.00 

Tilaisuus päättyy

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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