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Keimolassa on kaksi toisistaan eroavaa 18 reikäistä golfkenttää. 
Kentät sijoittuvat luonnonkauniiseen ja vaihtelevaan maastoon. 
Keimola on ollut vuodesta toiseen suosittu pelipaikka 
pääkaupunkiseudulla. Vantaa kasvaa Keimolan suuntaan ja 
alueelle muuttaa tuhansia ihmisiä lähivuosien aikana. Kehärata 
lisää palveluiden kysyntää koko alueella.
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SIJAINTI 
Keimolan golfkeskus sijaitsee 
erinomaisessa paikassa. Keskus on 
Vantaalla aivan Kehä III:n kupeessa 
Hämeenlinnantien varrella. Matkaa 
Helsingin keskustasta on vain reilut 
20 kilometriä. Sijaintinsa takia 
yhteydet kaikkialta pääkaupunki-
seudulta ovatkin erinomaiset.  



KENTÄT Saras (PAR 72) ja Kirkka (PAR 72) 
RANGE 46 lyöntipaikkaa, lyöntikatos, lyönti ruoholta tai matolta. 
LÄHIPELIALUE Kolme viheriötä, väylää, karheikkoa, bunkkereita, 
kaltevuuksia. 
KLUBITALON VIHERIÖ Kolmitasoinen ja muodokas. Uusittu kaudella 
2015. Lyhyt matka molempien kenttien 1.lyöntipaikalle. 
KLUBITALO 80 ravintolapaikkaa, kahvila ja caddiemasterin palvelut. 
Alakerrassa pukuhuoneet, saunat ja talviharjoitustila 
KÄYTTÄJÄT 964 osakasta, 2 280 jäsentä ja yli 15 000 vieraspelaajaa 
PELIMAHDOLLISUUDET Pelioikeus, peliliput ja green fee 
ETUKORTIT Kultakortti 
TAPAHTUMIA Vuosittain noin 80 tapahtumaa 
KIERROKSIA Pelikierroksia 50 000 (2x18 reikää) ja yksittäisiä lähtöjä 
yli 74 000 (9+9+18 reikää)  
KIINNOSTUSTA Kaikki vuokrallaolevat pelioikeudet myytiin, pelaajien 
suositteluhalukkuus parani 13% ja osakesiirtoja tapahtui 56 kpl vuonna 
2019

PERUSTIEDOT



KULTA 5000 
• Nimikköväylä, Saras ja Kirkka 
• Tapahtumasta 30% alennus 
• Rangen lyöntipaikkamainos, 2 kpl 
• Birdiekisa, 2 vkoa 
• Räätälöity erikoisnäkyvyys

HOPEA 3000 
• Nimikköväylä, Saras 
• Tapahtumasta 20% alennus 
• Rangen lyöntipaikkamainos 
• Promopäivä klubilla

LISÄPALVELUT 
• Junioritoiminnan tukimainos,  

2 kpl, 240 euroa/kausi 
• Lyöntipaikkamerkit 18, Saras tai  

Kirkka, 1200 euroa/kausi 
• NexGolf ajanvarausnäyttöön  

mainospaikka, 600 euroa/kausi 
• Rangealueen diginäytön  

mainospaikka, 400 euroa/kausi 
• Birdiekisa, 1800 euroa/2 viikkoa 
• Green Fee lisäpaketti 10 kpl,  

300 euroa 

KUMPPANUUSPAKETIT

PRONSSI 1500 
• Nimikkoväylä, Kirkka 
• Tapahtumasta 10% alennus

PERUSPALVELUT 
• Green fee paketti, 15 kpl 
• Mainosbannerit 
• Jäsenten viikkokirje 
• Kutsu kumppanitapahtumaan



NIMIKKOVÄYLÄ 
Kumppanin yrityslogolla varustettu kentän 
lyöntipaikalla oleva väylätaulu, jossa on mm. 
havainnekuva väylästä ja väylän etäisyysmitat. 
Nimikkoväylään kuuluu myös klubitalolla oleva 
vastaava mainospaikka. 

GREEN FEE PAKETTI 
Green fee on kertaluonteinen pelilupa kentälle. 
Green fee on voimassa koko päivän. Seuraavat 
lähtöajat ovat varattavissa edellisen kierroksen 
jälkeen. Käyttöaika kaikkina viikonpäivinä 
kentän aukioloaikojen mukaisesti. 

MAINOSBANNERIT 
Keimolan kotisivulla ja klubitalon infonäytöillä 
yrityksen mainoksella varustettu mainostila. 
Kotisivun bannerissa on linkki kumppanin 
kohderyhmälle suunnattuihin tarjouksiin. 

RANGEN LYÖNTIPAIKKAMAINOS 
Rangella on lyöntipaikat erotettu matalilla 
suoja-aidoilla. Yksi lyöntipaikka tarkoittaa 
kahta mainostilaa. Mainostilat ovat suoja-aidan 
molemmin puolin. 

RANGEN DIGINÄYTÖN MAINOSPAIKKA 
Rangen parkkipaikalla on suuri diginäyttö, 
jossa pyörivään mainosluupiin saatavissa oma 
mainospaikka kauden ajaksi. 

VIIKKOKIRJE 
Sisältää yhteistyöstä ja kumppanin palveluista 
kertovan ja sähköisesti toimitettavan osakas- ja 
jäsenkirjeen. Tämä massasähköposti tavoittaa 
viikooittain noin 3500 kanta-asiakasta, jäsentä, 
osakasta ja pelioikeuden haltijaa.  

BIRDIEKISA 
Yrityksen birdie –väylä kentällä. Birdien tehnyt 
pelaaja saa kierroksen jälkeen palkinnon. Yritys 
tarjoaa palkinnot. Näkyvyyteen kuuluu lyönti-
paikalla olevat mainostaulut ja toimintaohjeet 
(2 kpl) ja väylällä mainostauluja (6 kpl). 

LYÖNTIPAIKKAMERKIT 
Merkit näyttävät golffarin väyläkohtaisen 
avauspaikan. Kyltissä on mainos ja lyöntipaikan 
numero. Jokaisella väylällä on 4 lyöntipaikkaa. 

PROMOPÄIVÄ 
Kumppanilla mahdollisuus toteuttaa 
golfklubilla omien tuotteiden tai palveluiden 
esittelypäivä erikseen tai oman tapahtuman 
yhteydessä. 

NEXGOLF AJANVARAUSMAINOS 
Nexgolf on golffarin kirjautumisen vaativa 
ajanvarausohjelma, jota kautta päivittäiset 
peliajat varataan. Ohjelmassa Keimolan 
kirjautumisnäkymään tuleva mainospaikka



KLASSIKKO 60 
• Golfkilpailu, 18 reikää Saras  

väliaikalähdöllä 
• Varaslähtö

EXPRESS 45 
• Golfkilpailu 9 reikää Kirkka 

kentällä väliaikalähdöllä

LISÄPALVELUT 
• Aamiainen +10,00/hlö 
• Tauko- tai kierroseväät +8,00/hlö 
• Palkintopöytä +350,00 
• Lämmittely +120,00 
• Yhteislähtö (18) +1200,00 
• Kumppani +400,00 
• Beat the Pro +12,00/hlö 

TAPAHTUMAPAKETIT

DEMO 60 
• Golfin lajiesittely aloittelijoille 
• Kesto 3 tuntia/10 henk. 
• Vuokravälineet

PERUSPALVELUT 
• Erikoiskilpailut, 2 kpl 
• Buffet-lounas 
• Tulospalvelu 
• Rangepallot ja golfkärryt 
• Sauna ja pyyhkeet 



TAPAHTUMAT SISÄLTÄVÄT 
Rangepallot, kärryt, tulospalvelun ja saunan 
pyyhkeineen. Pistebogin ja lyöntipelin lisäksi 
myös muita pelimuotoja on valittavissa. 

ERIKOISKILPAILUT 
Valittavana kaksi erikoiskilpailua seuraavista.  
DRAIVI. Pisin draivi kilpailu. HOLARI. 
Lähemmäksi lippua kilpailu yhdellä lyönnillä 
par 3 väylällä. Hole in one –suoritus palkitaan 
erikseen. BIRDIE. Lähemmäksi lippua kilpailu 
kahdella lyönnillä par 4 tai par 5 väylällä. 

VARASLÄHTÖ 
Oma lähtö (1-4 pelaajaa) kentän 
tutustumiskierroksen pelaamiseksi ennen 
tapahtumaa. Sisältää haluttaessa golfauton 
käyttömahdollisuuden. 

LÄMMITTELY 
Alkulämmittely, harjoittelua ja pelivinkit ennen 
pelikierrosta. Kesto 30min. 

BEAT THE PRO 
Pelaaja pääsee haastamaan 
ammattilaispelaajan lyönnin tarkkuudessa par 
3 väylällä. Kukin pron voittanut pelaaja saa 
pienen palkinnon heti pelatun väylän jälkeen.

BUFFET 
Lounasbuffet, johon kuuluvat salaattipöytä, 
leivät, ruokajuomat, päivän keitto ja lämmin 
ruoka. Jälkiruokana on kahvi, tee ja keksejä. 
Muut juomat laskutetaan erikseen. 

AAMIAINEN 
Aamiainen ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kahvia ja teetä, tuoremehua, täytetty sämpylä 
tai reissumies, puuro, croissant ja keksejä 

TAUKOEVÄÄT 
Saraksen taukokioskista kierroksen aikana hot 
dog ja olut tai virvoitusjuoma 

KUMPPANI 
Oma vastaanotto, infotilaisuus ja valokuvaus 
tapahtuman aikana. Tapahtuman aikana 
kumppani saa mainokset kentälle. Lisäksi on 
mahdollisuus järjestää tapahtuman aikana 
palveluiden tai tuotteiden infopiste tai tuote-
esittely klubialueella. Tapahtuman jälkeen 
kiitoskirje, valokuvat ja palautekysely 
osallistujille. Palautteen raportointi 
tapahtuman tilaajalle. 

PALKINTOPÖYTÄ 
Palkintopöytä Titleist/vastaavan valmistajan 
golftuotteilla. Mukana bägi, varustekassi, 
sateenvarjo, mailapyyhe, reppu ja palloja.
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*) Golfpiste.com foorumissa ”Mitä Keimolassa tapahtuu” 
keskusteluketju keräsi 125.404 lukukertaa vuonna 2014

125.000 golffaria 
halusi tietää mitä 

Keimolassa tapahtuu.* 
Kannattaisiko 

tulla katsomaan?
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