Laukaan Peurunkagolf
Logomyyntikuvasto
Teemme yhteistyötä alan isoimpien
toimittajien kanssa. Kauttamme saat
yrityksellesi logotuotteena niin pallot,
pyyhkeet, greenihaarukat, tekstiilit,
lippikset, bägit, sateenvarjot,
varustekassit ja bägisuojat.

Yhteystiedot:
Toimitusjohtaja Heikki Hokkanen, 0400 644 630,
heikki.hokkanen@lpg.fi
Myynti Jani Linna, 050 5249725, jani.linna@lpg.fi

Callaway pallokampanja:
(kampanja voimassa 1.2.-30.4.2018)

ChromeSoft ja ChromeSoft X, 16 tusinaa
Callaway SuperSoft, 16 tusinaa

yhteensä 539€
yhteensä 369€

ChromeSoft ja ChromeSoft X, 33 tusinaa
Callaway SuperSoft, 33 tusinaa

yhteensä 999€
yhteensä 690€

Titleist pallokampanja:
Titleist ProV1/ProV1x 15 tusinaa
yhteensä 795€
Titleist NXT Tour/NXT TOUR S 15 tusinaa yhteensä 585€
Titleist Velocity 15 tusinaa
yhteensä 480€

Lisäksi saat yhden tusinan ProV1 kaupan päälle!
ProV1/ProV1x 30 tusinaa
NXT Tour/NXT Tour S 30 tusinaa
Velocity 30 tusinaa

yhteensä 1560€
yhteensä 1140€
yhteensä 930€

Lisäksi saat kolme tusinaa ProV1 kaupan päälle!

Bridgestone pallokampanja

Pyydä tarjousta myös isoimmille määrille!
Hinnat alv 0%. Toimitusaika noin 3-4 viikkoa logon hyväksynnästä.
Painettavat logot esp- tai jpg-muodossa.

Hintaesimerkkejä muille tuotteille

Callaway Liquid Metal lippis 20€/kpl alv 0% (minimitilaus 12kpl)

Dawn Patrol golfhanska 17€/kpl alv 0% (minimitilaus 25kpl)

FootJoyn logopaidat
alkaen 49€ alv 0%.
Pyydä tarjous myös
muista tuotemerkeistä!

Pallot
CHROME SOFT
4-osainen tour-pallo. Superpehmeä uretaanikuori
tekee pallosta erittäin spinnaavan lähipelissä.
Mullistavaa tässä pallossa on maailman kestävin
aine grafiini, jonka ansiosta pallon ydin on tehty
aiempaa selkeästi isommaksi ja tämä taas vaikuttaa
positiivisesti lento-ominaisuuksiin. Tätä palloa ei
yksinkertaisesti kannata jättää kokeilematta!

Chrome Soft X

4-osainen tour-pallo, joka tuntumaltan on
hieman normaali Chrome Softia kovempi.
Sergio Garciakin otti pallon käyttöön siirryttyään
Callawaylle. Sopii pelaajille, joilla on nopea
mailanpäänopeus!

SUPERSOFT
2-osainen ionomer-kuorinen pallo. Nimensä
mukaisesti superpehmeä. Soveltuu kaikille
pehmeistä palloista pitäville. Lentää pitkälle ja
spinnaa lähipelissä. Saatavana valkoisena ja
pinkkinä.

Pallot
Pro V1
Kolmikerrospallo kaksoissydänteknologialla.
#1 ball in golf = ammattilaisten eniten käyttämä pallo.
Toimii hyvin myös aktiivigolffarilla. Lentää pitkälle,
aikaisempaa matalampi ja hallittavampi kaari,
pehmeä tuntuma ja kestävä.

Pro V1x
Nelikerrospallo kaksoissydänteknologialla.
#1 ball in golf = ammattilaisten eniten käyttämä pallo.
Vaatii isomman mailanpään nopeuden,
antaa korkeamman lentokaaren ja
vähemmän spinniä kuin normaali Pro V1.

Tour Soft
Pallo joka syrjäytti itsensä NXT Tourin!
Uudessa Tour Softissa on Titleistin palloista kaikkien
aikojen suurin ydin. Tämä tarkoittaa pehmeämpää
tunnetta ja enemmän pituutta.
Tour Softissa on myös erittäin ohut, neljästä
materiaalista koostuvan 4CE-kuori.Uusi kuorimateriaali
on poikkeuksellisen ohut verrattuna moniin
markkinoilla olevien pallojen uretaanikuoriin, tarjoten
paremmat lähipeliominaisuudet ja pehmeän tunteen
pelin kaikilla sektoreilla!

Pallot
Velocity
Kaksikerrospallo, joka lentää pitkälle ja vähentää
spinniä driverilla lyödessä. Korkea kaari kaikissa
lyönneissä! Tunnokas myös lähipelissä.

DT TruSoft
Kaksikerroksinen, matalan kompression pallo.
Lentää pitkälle, tuntuu pehmeälle kaikissa lyönneissä,
unohtamatta luokkansa parhaita lähipeliominaisuuksia.
Selkeästi pehmeämpi tuntuma ja pidempi lentokaari
kuin edeltäjässään DT Solossa. Saatavana myös keltaisena.

Logokuvastot 2018
Callaway logokuvasto
Titleist logokuvasto
FootJoyn logokuvasto
Bridgestone logokuvasto
Linkkien takaa löydät esimerkkejä siitä mitä voimme logotuotteina
toimittaa. Älä epäröi ottaa yhteyttä, kun yrityksesi tarvitsee
liikelahjoja tai vaikka logotuotteita kesän kilpailuihin.

