
VISA UPP BANAN

Gör som över 200 svenska golfbanor, anslut klubben till Caddee.
Skapa goodwill med hjälp av de trycka banguiderna samt nå nya gäster och

medlemmar via den digitala banpresentationens tillgänglighet.

Läs mer om våra erbjudanden och tjänster >>

FRÅN SIN BÄSTA SIDA



VARFÖR CADDEE?
Allt detta ingår i klubbens avtal med Caddee

Marknadsföring 365 dagar om året
Som ansluten till Caddee blir klubbens presentation av golfbanan alltid tillgänglig via golfpor-
talen caddee.se, appen Caddee och på klubbens hemsida.

Alltid uppdaterad golfbana
Golfbanan förändras varje år. I Caddee’s samtliga avtal ingår löpande uppdateringar utan extra 
kostnad. Vi påminner i god tid om årets förändringar.

Golfgrafik i världsklass
Caddee’s banpresentationer hör till de bästa i golfvärlden. Varje ansluten golfbana kräver 40-
80 timmars grafiskt designarbete. Etablerade golfpro’s, amatörer och klubbchefer är överens.

Medlemsnyttan
Förutom en vacker banpresentation får medlemmarna ett digitalt verktyg som håller koll på 
bokade ronder, hcp-registreringar, scorekort och mycket annat.

Högupplöst grafik för alla behov
All högupplöst grafik finns tillgänglig för våra anslutna klubbar. Vi anpassar den för behov som 
tee- och välkomstskyltar, greenkeeperprodukter och scorekort. Allt som behövs är ett samtal.

Ökade greenfeeintäkter
Med långt över 10 miljoner exponeringar per år visas caddeebanorna i Sveriges enda bangui-
deportal caddee.se och appen Caddee. Det genererar garanterat fler greenfees.

Den svenska golfappen
Över 90.000 svenska användare kan idag se sina bokade ronder, föra digitalt scorekort, se av-
ståndet till green och välja spelform. Efter ronden kan scorekortet sparas och HCP-registreras 
direkt i MinGolf. Och det är bara början.

Klubbens bästa och billigaste give-away
Styckpriset för de tryckta banguiderna som varje år levereras* är en bråkdel av andra alternativ 
som hamnar i golfklubbars startkit. ”Välkommen till vår golfklubb” och en överräckt proffsig 
banguide ger ett bestående intryck.

Scorekort: Caddees helhetslösning sparar både tid och pengar
Scorekort är ett måste och bör finnas i både tryckt och digital form. Vi erbjuder samtrycknings-
priser för traditionella scorekort men även en helhetslösning för utskrivna scorekort där alla 
spelares uppgifter finns med. Scorekorten skrivs ut med ett klick av receptionen eller spelaren 
själv.

Fenomenal integration med MinGolf / GIT
Allt information golfspelaren behöver ska vara intuitiv och lättillgängligt. Nyckeln är spelarens 
Golf-ID och den samlade datan från GIT och våra egen data över golfbanan. Allt detta finns 
tillgängligt i appen Caddee.



Läs mer om avtalen på kommande sidor

CADDEES AVTAL



SKRÄDDARSYDD TRYCKT OCH DIGITAL BANGUIDE.
CLASSIC ger golfklubben möjlighet att använda den tryckta banguiden som en plattform för att 
presentera golfklubben och golfbanan på bästa sätt. Den tryckta guiden med en basupplaga på 
2000 ex designas efter klubbens önskemål med innehåll som t. ex fotografier, snygga profilsidor, 
slopetabeller och scorekort. Skräddarsy grafik och trycksak efter klubbens mål och ambitioner. 
Välj mellan en rad olika varianter och tillval.

Med CLASSIC kan klubben själv sälja annonssidor och låta hålsponsorer 
och partners underlätta finansieringen. 

En komplett digital presentation i våra digitala plattformar
appen Caddee och caddee.se inklusive koppling till GIT ingår.

VÅRA
AVTAL

CLASSIC



TILLVAL FÖR
CLASSICGUIDER
Nedan är en lista på de tillval som vi erbjuder i våra Classicavtal, och som ger guiden 
ytterligare lite extra. Fråga oss för mer info, exempel och priser.

INLAGAN
• GREENDETALJER 
Infälld förstorad bild på greenområdet med mått

• ELEVATIONSRUTA 
Visar elevationen på aktuellt hål

• FLAGGPLACERINGSKARTA 
Visar flaggplaceringszoner på green. Antingen på varje hål, eller
samlat i början av guiden.

• EXTRA SIDOR 

• TOPPHÄFTAD BANGUIDE 

• HÅLBILDER ÖVER HELA UPPSLAG (kräver topphäftning)
Låt varje hål löpa över/få ett helt uppslag

• FOLD-OUT 
Utvikbar extrasida för t.ex. scorekort eller flaggplaceringskarta

OMSLAGET
• SOFT TOUCH 
Ger en mjukare gummerad och en mer exklusiv känsla

• SEGLAMINERING (blank eller matt) 
Förstärker mot väta och ger en mer exklusiv känsla

• FOLIERING 
Guld/silver folierad logotype eller annan detalj

• PRÄGLING 
Upphöjd eller nedsänkt logotype som skapar struktur
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TRYCKT OCH DIGITAL BANGUIDE.
Precis som i CLASSIC ingår en basupplaga (1 000 ex) av en tryckt Caddee banguide.  
COMPACT är en mer slimmad banguide med färre sidor och en bestämd mall för utform-
ningen. Utrymme för annonser och sponsorlogotyper är inte tillgängligt i COMPACT men 
grafiken håller oavsett avtal högsta klass.

Precis som för övriga avtal får originalgrafiken användas av klubben i andra sammanhang, 
t ex scorekort, skyltar och annan marknadsföring.

En komplett digital presentation i våra digitala plattformar appen Caddee och caddee.
se inklusive koppling till GIT ingår. 

COMPACT

VÅRA
AVTAL



VÅRA
AVTAL

BANPRESENTATION PÅ ALLA DIGITALA PLATTFORMAR
Förutom klubbens egen hemsida publiceras banan på Caddee’s alla digitala plattformar. Appen 
Caddee och banguideportalen Caddee.se är Sveriges mest besökta forum för att titta på golfba-
nor. Miljontals exponeringar bidrar till nya besökare hos våra anslutna banor.

Det digitala paketet kan kompletteras med tryckta banguider eller en 
Miniguide där hålgrafik trycks i scorekortsformat. Kontakta Caddee 
för mer information och priser. 

Originalgrafiken får användas av klubben i andra 
sammanhang, t ex scorekort, skyltar och 
annan marknadsföring.

DIGITALT

GRYMT jobb med sjukt bra app, 
använder den hur mycket som helst, 
och har tipsat oändligt med vänner 
om er app!
   Mirza S

”

8-sidig Miniguide

Våra Scoreguider för 9-hålsbanor är den perfekta 
kombinationen av scorekort och banguide. 
Miniguiden är det ett utmärkt komplement till den 
digitala banguiden.



BANGUIDEN PÅ 
KLUBBENS HEMSIDA
INTEGRERAD BANPRESENTATION 
Ni behöver aldrig mer fundera över om banguiden är uppdaterad på klubbens egna 
hemsida. Med vår integrerade banpresentation skapas en spegling av banguiden 
från caddee.se. När vi uppdaterar banguiden på caddee.se inför varje säsong upp-
dateras den även på klubbens hemsida.  

På caddee.se har vi samlat alla Sveriges golfklubbar och banor med hål-
grafik och bilder. Dröm dig runt bland alla fantastiska banor. 

Caddee.se är Sveriges enda banguideportal. 



Caddee är en GIT-kopplad golfapp som innehåller Caddees banguider, 
scorekort och massor av rolig statistik. Förutom ett vanligt scorekort 
för slagspel syns automatiskt även ställningen i ett eventuellt match-
spel. Kopplingen till GIT gör att alla scorekort och slopevärden alltid är korrekta. 
GIT-kopplingen möjliggör även HCP-registrering direkt till Min Golf samt att dina 
starttider i GIT syns direkt i Caddee – starta din rond med bara några klick!

Caddee finns i två olika användarnivåer; gratisnivån Basic och betalnivån Premium.

CADDES APP



HÅL- &
BANÖVERSIKTER

Tee- och översiktsskyltar marknadsför banan och hjälper spelarna att hitta 
på anläggningen, t.ex. för att hitta rätt vid shotgun-starter. Klubben kan 
självklart använda banpresentationen som underlag för sådana skyltar. 
Caddee är behjälpliga med tryckoriginal samt färdiga vinyler.

Många klubbar väljer även att trycka banöversikten på sina scorekort eller 
använda den i andra marknadsföringssammanhang. 

Kontakta oss för mer information!



SCOREKORT, 
NU MED UTSKRIFT

Scorekortet visar, precis som banguiden, vilka ni är och det ger spelarna ett av de första 
intrycken på er anläggning. Scorekort ska vara lätta att skriva på, de ska inte innebära 
administrativt merarbete för klubben och de ska inte kosta mer än de behöver. 

Hösten 2022 lanserades Caddees utskrivna scorekort som ger klubb och spelare en 
helt ny och förstklassig scorekortsupplevelse utan glättad yta och utan tidskrävande 
systemunderhåll.

Caddee levererar därmed både utskrivna scorekort med spelhandicap och klassiskt 
färdigtryckta scorekort till samma pris, på samma papper och i samma professionella 
utförande. Banöversikt och designarbete ingår som vanligt vid scorekortsbeställning. 

Spara pengar på varje utskrift med vårt mindre storleksformat eller låt annonser 
och innehåll ta plats på ett större. Med beställning i någon av Caddees årliga 
sambeställningar får klubben upp till 20% RABATT på valfri upplaga. 

Besök caddee.se/scorekort eller kontakta oss för mer information, prover och pris.



HÖRNÅKERSVÄGEN• 183 65 TÄBY
TEL 08-544 420 50

CADDEE SYD  • KIVIK
TEL 08-544 420 50

INFO@CADDEE.SE  •  WWW.CADDEE.SE

ANSLUT
KLUBBEN TILL
CADDEE

””Det jag tycker är bäst med Caddee App är den knivskarpa 
banbeskrivningen. Det får man ju även via banguide på pap-
per. Lätt att omedelbart orientera sig. En bra hjälp att välja 
nästa slag”. 
       Jan N. Caddee APP-användare.


