
WAVRE WEVELGEM

* Bel snel als u een vrijblijvende afspraak wil met een clubspecialist,het aantal plaatsen is beperkt.

GOLF CENTER WEVELGEM

Kortrijkstraat 376
8560 Wevelgem

Tel. 056/41 15 00  

GOLF CENTER WAVRE
 

Avenue Sabin 21
1300 Wavre

Tel. 010/22 68 44

AGENDA
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 2DE GROTE GOLF CENTER 

LENTEBEURS 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kleding: Per schijf van 100 euro aankopen uit de lente/zomercollecties 2019 ontvangt 
u een waardebon van 10 euro, te verbruiken in de periode van 1 april tot en met 28 juni.

Bloomings: Bij aankoop van één kledingstuk uit het Bloomings-gamma,  ont-
vangt u een hippe sleutelhanger. 

Brax Golf: De eerste 40 Brax-klanten per winkel ontvangen gratis een paar 
coole Brax sokken bij een kledingaankoop uit de Brax Golf SS19 collectie.

Outlet: De lente-outlet stores in beide winkels zijn compleet.
Neem zeker eens een kijkje tijdens uw bezoek aan uw Golf Center

Ballen: 20% korting op alle ballen

Handschoenen: Bij aankoop van 4 handschoenen naar keuze, ontvangt u de 
goedkoopste gratis.

Sokken: Bij aankoop van 4 paar kousen naar keuze, ontvangt u het goedkoopste 
paar gratis.

Bags: Gratis handige golfparaplu bij aankoop van een bag uit de 2019 collectie.

Trackman: Korte gratis kennismakingssessies op afspraak in de winkel van uw 
keuze. Maak snel uw afspraak (beperkt aantal plaatsen). Enkel op weekdagen.

Schoenen: Bij aankoop van een paar schoenen uit de 2019 collecties, ontvangt 
u gratis een luxe schoenzak.

Elektrische trolleys : Bij aankoop van een elektrische trolley ontvangt u één 
accessoire gratis (keuze uit cardholder, cupholder of umbrellaholder).

Belgian beerbar: Geniet van een lekker biertje in onze Bierbar. 

Gratis workshop regrip : Maak snel uw afspraak - beperkt aantal plaatsen.     
Callaway/Odyssey: De Callaway/Odyssey beursstand met het complete assorti-
ment staat er - Puttingtornooi: Win één van de 8 Odyssey White Hot Putters -  
Verrassingsgeschenk voor elke klant.

Cleveland*: John, de vertegenwoordiger van Cleveland, is aanwezig -  
Promotent en alle demomateriaal aanwezig - Gratis gadget voor elke klant.

Chervo*: Hélène, de vertegenwoordigster van Chervo is aanwezig.

Cobra*: Ivo, de vertegenwoordiger van Cobra, zal aanwezig zijn. 
Promotent en alle demomateriaal aanwezig.

Foot-Joy*: Foot-Joy European Showcase toont alle modellen uit het gamma.

Romain, de vertegenwoordiger, zal aanwezig zijn.

Golfino*: Danielle, manager bij Golfino Benelux zal aanwezig zijn. 
Leuk gadget voor elke klant.

Honma*: Promotent en alle demomateriaal aanwezig.
Benjamin, vertegenwoordiger van het merk, zal aanwezig zijn.

Ecco: De eerste 25 klanten, die gedurende de fair een paar Ecco schoenen 
kopen, krijgen er gratis een luxe onderhoudset bij.
Ping*: Promotent en alle demomateriaal aanwezig - Antoine, Vertegenwoordiger 
van het merk, zal aanwezig zijn - De eerste 30 klanten per winkel, die een aankoop 
doen in de clubafdeling, ontvangen een gratis Ping-pet.

Taylor Made*: Sylvain, de demonstrateur van het merk, zal aanwezig zijn.  
De beursstand met alle demomateriaal is dan ook aanwezig, en er is mogelijkheid 
op een begeleide Trackman Test onder zijn begeleiding.

Titleist*: Promotent en alle demomateriaal aanwezig

Gregory, vertegenwoordiger van het merk, zal aanwezig zijn. 10 - 13u 10 - 13u

TiCad*: Harald, vertegenwoordiger van het merk, zal aanwezig zijn .

Wilson*: Onze eigen Trackman-specialisten geven advies voor beginnerssets 
van dit merk.


