
Minni & Roope Golf School: 

Yritystapahtumat 2020

Asiakkaidesi, kumppaniesi tai henkilöstösi 
aktivointiin ja verkostoitumiseen

Big Season Start keskiviikko 1.4.2020 klo 12-16

Kauden avaava yhteistreeni Planmeca Areenalla
Ammattipelaajien ja valmentajien vetämät treenit
Mukana myös fysiikkaa ja liikkuvuutta 
Trackman svingi- ja Capto puttianalyysit
Jokaiselle omat videoklipit harjoituspohjiksi
Suolapalaa ja verkostoitumista

Ryhmän hinta (4 hlöä) 795 € + alv        (VIP-paketissa 750 €)

Kumppanitreenit (toukokuusta elokuulle)

Ryhmäsi omat kumppanitreenit Pickalassa Studiollamme
Viisi 1,5 tunnin treeniä yhdessä sovittavina päivinä
Suolainen välipala ennen treenejä, joiden jälkeen 
pelimahdollisuus 
Ryhmäsi koko 4-10 hlöä/treeni

Ryhmän hinta 1.590 € + alv                   (VIP-paketissa 1.500 €)

Season End Studio – Ryder Cup –ilta 25.9.2020

Lyönnit kuntoon loppukaudeksi –treenit ja 9 reiän kisa
Oman pelin päälle kisastudio pro-kommentaattorien kera
Grilli kuumana Harri ”Soppa” Syrjäsen herkuin
Verkostoitumista ja yllätysluento/vieras

Ryhmän hinta (4 hlöä) 795 € + alv        (VIP-paketissa 750 €)

Koko kauden VIP-tapahtumapaketti ryhmällesi 3.000 € + alv
(tapahtumien osallistujat voivat vaihdella)

Ilmoittaudu yhteen tapahtumaan tai VIP:llä kaikkiin!

Sanna Haavisto           Timo Koskela
sanna.haavisto@pickalagolf.fi            timppa@mrgolfschool.fi

040 6746 400            040 7500 331           

www.mrgolfschool.fi



Minni & Roope Golf School: 

Opetus- ja ohjelmapalvelut 2020

Tapahtumiisi svingaavia onnistumisia

Onnistunut avaus, lisämittaa draiviin, bunkkerilyönti 
lipulle, veden ylitys hienolla kaarella tai yhden putin 
griinistä syntyvä riemu ja ilo on golfin suola.

Kun golf on helpompaa on se myös kivempaa. Haluamme 
jakaa hienoja kokemuksia lajin parissa ja antaa onnistumisia 
peliin jokaiselle golfarille.

BEAT THE PRO, pro käytettävissä tapahtumassa mm. yhteinen 
lämmittely, Trackman-analyysit, beat the pro tai pelivinkit kisan 
avausinfoon. Hinta 10 €/hlö +alv ja Trackman-analyysi 15 €/hlö +alv 
(minimiveloitus 300€) 

MRGS -opetuskaksikko Tommi ja Tuomas käytössä koko tapahtuman 
ajan toivomanne sisällön mukaan. Hinta 1.800 € +alv

Pron vetämä alkulämmittely, pro käytettävissä harjoitusalueilla tai 
pelivinkit ennen rundia. Hinta 160 €/h +alv

Lajiin tutustuminen tai pelaajaksi päivässä -greencard -kurssi 4h. 
Hinta 160 €/h +alv tai 99 €/hlö (ryhmä max 10 hlöä per valmentaja)

Suunnittelemme yhdessä ja tuomme yritysgolf -päiväänne lisäarvoa 
mm. omilla hauskoilla kisoilla palkintoineen ja brändäämällä oman 
väylämme tyylikkäästi tii-paikalle.

Järjestämme Pickalan kauniissa miljöössä myös tyky-, tiimi- ja 
virkistyspäiviä, jotka golfin opettelun ja pelaamisen lisäksi voivat 
sisältää mm. tennistä, melontaa tai kävelyretkiä Störsvikin kauniilla 
luonnonsuojelualueella.

Suunnitellaan ja tehdään sinun näköinen tapahtuma!

Sanna Haavisto           Timo Koskela
sanna.haavisto@pickalagolf.fi            timppa@mrgolfschool.fi

040 6746 400            040 7500 331           

www.mrgolfschool.fi


