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LOGO - SATEENVARJOT
Logottu sateenvarjo on loistotuote 
pahanpäivän varalle. Tyylikäs 68” 
sateenvarjo pitää pelaajan kuivana ja 
brändin näkyvissä myös sadepäivinä. 
PYYDÄ TARJOUS! Min 12kpl.

LOGO -  HANSKAT
Logohanska on loistava tapa päästä 
asiakkaasi iholle! Vaihtoehtoina All 
weather tai Cabretta nahka. 
PYYDÄ TARJOUS! Min 48kpl.

LOGO - GREENIHAARUKAT
Kätevä greenityökalu kulkee pelaajalla 
mukana kierrokselta toiselle.  Yrityksesi 
logo komeilee merkkausnastassa. 
PYYDÄ TARJOUS! Min 100kpl.

LOGO -  TIIT
Logotiit - loistava näkyvyys, edullinen 
‘give away’ ja välttämätön jokaiselle 
golfaajalle. Useita värejä ja paino 
mahdollisuuksia. Mitta 70 mm.  
PYYDÄ TARJOUS! Min. 250 pussia.
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YRITYSKLINIKAT 
Yritysklinikat ovat suunnattu ryhmille, jotka koostuvat lajin 
harrastajista. Klinikalla pureudutaan yhteen lajin osa-alueista 
kerrallaan. Tekniikkaa kerrataan ja työstetään käytännön 
harjoitteilla. Tämä on erinomainen tapahtuma esim. ennen 
kierrosta tai kokouksen yhteydessä. Tapahtuman kesto ¾-2 
tuntia, mukaan mahtuu 4 - 15 henkeä. PYYDA TARJOUS!

YRITYSTEN GREENCARD- KURSSIT
Onko parempaa tapaa syventää asikassuhdetta, tai kehittää 
tiimihenkeä kuin aloittamalla uusi harrastus yhdessä!  Sippulan 
Golfkoulun Greencard- kursseilla tutustumme kaikkiin golfin 
eri  osa-alueisiin, syvennymme lyöntien eri tekniikoihin ja 
opettelemme liikkumaan kentällä sujuvasti ja turvallisesti.  
Tapahtuman kesto 9 tuntia, mukaan mahtuu max 8 henkeä.
PYYDA TARJOUS!

YRITYSTEN LAJIINTUTUSTUMISET
Sippulan Golfkoulun Lajiintutustuminen on paras mahdollinen 
tapa ottaa ensikosketus golfiin. Rentohenkinen tapahtuma 
pitää sisällään mm. intron lajin historiaan, tutustumisen pelin 
eri  osa-aluieden tekniikoihin ja  huipentuu pienimuotoisen 
kilpailuun. Tapahtuman kesto 2-2½  tuntia, mukaan mahtuu 
6-25 henkeä. PYYDA TARJOUS!

LOGO - TEKSTIILIT
Sippula Pro Shopin laajasta vali-
koimasta löytyvät vaatteet kaikkiin  
golfarin tarpeisiin.  Olipa kyse 
henkilökohtaisesta hankinnasta tai 
yrityksen ostosta.

Edustamme alan arvostetuimpia 
m e r k k e j ä ,  j o i d e n t u o t t e e t 
merkattuna yr ityksesi logolla 
kehittävät välitöntä synergiaa. 

Edustamiemme brändien tarjon-
nasta löytyy er ittäin kattava 
valikoima tuotteita. Tarjolla on niin 
konser vatiivista ja per inteistä 
mallia, kuin muotimaailman ajan 
hermolla olevaa rohkeampaa ja 
sporttisempaa.  Myös materi-
aa le i ssa on tar jo l la luku is ia 
vaihtoehtoja. Perinteiset luonnon- 
kuiduista, kuten villasta ja puuvillasta 
valmistetut tuotteet ovat edelleen 
kysyttyjä, mutta yhä enemmän on 
tarjolla myös ns.   ‘teknisiä’ eli 
synteettisistä kuiduista valmistettuja 
tuotteita.  Näillä on loistavia 
kosteudensiir to- sekä ns. anti-
bakteerisiä ominaisuuksia.

Ti laaminen on helppoa! Me 
ho idamme t i l a uk sen a l u s t a 
loppuun. Tuotteen merkkaustapoja 
on useita, näistä paras tapa 
määräytyy logon koon, - sijainnin ja 
myös merkattavan tuotteen perus-
teella.

OTA YHTEYTTÄ, TULEMME 
MIELELLÄMME ESITTELEMÄÄN!
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YRITYSTEN  OPETUSTAPAHTUMAT 
Sippulan Golfkoulun ammattilaisilla on yhteensä lähes 30:n 
vuoden kokemus ammattilaisgolfista. Olipa kyse yrityksen 
työntekijöiden virkistyspäivästä tai asiakastapahtumasta, 
Sippulan Golfkoulun ammattilaiset järjestävät yrityksellesi 
saumattomasti sujuvan golf-tapahtuman.  Tapahtuma tarjonta 
kattaa kaiken vasta-alkajista aina kilpapelaajiin saakka.  Tapah-
tuman voi hyvin yhdistää ruokailun tai kokouksen kanssa.

YLEISET EHDOT
Esitteen hinnat ovat verottomia hintoja. Hintoihin lisätään 
laskutuksessa 24 % alv. Sippula Pro Shop pidättää oikeuden 
mahdollisiin hinnan muutoksiin.

Toimitusaika on noin 4 viikkoa,  ellei toisin ole mainittu tai 
sovittu. Toimitusaika lasketaan alkaneeksi logon hyväk-
symisestä. Asiakas maksaa rahdin, ellei toisin ole sovittu. 
Osatoimitukset ovat mahdollisia, koska toimitukset tulevat 
suoraan eri tavarantoimittajilta.

Maksuehto - 14 päivää netto. Viivästyskorko 8 %.

Parhaiden tulosten saavuttamiseksi, logot tulee toimittaa 
vektoroituina pdf-, eps-, tiff- tai jpg-tiedostoina.  Logot joissa ei 
PMS-värimäärittelyä, tullaan värimäärittely tekemään kunkin 
valmistajan käyttämän värikartan mukaisesti. 

Logot, jotka vaativat lisäkäsittelyä laskutetaan kyseisen 
valmistajan voimassa olevan taksan mukaisesti.

CUSTOM - PALLOKOTELOT
Vie yrityksesi markkinointiviesti askel 
pidemmälle paketoimalla logopallot 
yrityksesi  näköiseen pallokoteloon. 
Saatavana 3-pallon- , sekä tusinan 
laatikoissa. PYYDÄ TARJOUS! 

 TA
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Wilson FG Tour X
Tämä tour-tason uutuus yhdistää pituuden 
ja pehmeyden. Pehmeä tuntuma ja 
aerodynaamisen muotoilun tuoma huikea 
pituus tekevät tästä hintalaatusuhteeltaan 
markkinoiden kuumimman.

Wilson FG Tour
Tämä tour-tason pallo on luokassaan 
markkinoiden pehmein. Pehmeä tuntuma ja 
uuden aerodynaamisen muotoilun tuoma 
huikea pituus tekevät tästä hintalaatu 
suhteeltaan markkinoiden kuumimman.

Wilson Dx3 Soft
Tämä 3-osainen pallo on omiaan lisää 
pituutta etsiville. Ionomeri kuori tekevät 
tästä pehmeän mutta samalla kestävän ja 
matalat dimplet saavat aikaan 
poraavamman, tuulta halkovan kaaren.

Wilson Dx2 Soft
2-osainen pallo, joka tarjoaa runsaasti 
pituutta ja erinomaista hintalaatusuhdetta. 
Tämä pallo on saatavana myös keltaisena. 
Pallosta on tarjolla myös hieman 
pehmeämpi naisten versio.

	
 	
            12-23 tus.     24-47tus.    48-120tus.

    W/S FG Tour	
  	
  31.50 €	
      30.00 €       28.50 €
    W/S FG Tour X	
  	
  31.50 €	
      30.00 €       28.50 €
    W/S Dx3 Soft	
  	
  21.00 €	
      19.50 €       18.00 €
    W/S Dx2 Soft   	
  	
  17.00 €	
      15.90 €       15.00 €

    
    Laattakustannus 1-4 väriä 24€ .  Laatta säilytetään 3 vuotta.
    Toimitusaika noin 3-5 viikkoa vedoksen hyväksymisestä.
    2-puoleinen painatus mahdollista - 1.20€ lisäkustannus/tusina.

Pro V1 & Pro V1x
Nämä kaksi legendaa ovat kaikkien aikojen 
menestyneimpiä palloja maailman toureilla. 
Maksimaalinen pituus ja herkkä tuntuma 
tekevät näistä maailman huippujen suosik-
keja.

NXT Tour
Huippusuosittu NXT Tour on uudistunut ja 
parantunut entisestään. Lisäpituutta pitkiin 
lyönteihin ja pitoa lähestymisiin.  Nämä 
yhdistettynä erinomaiseen kestävyyteen 
ovat tehneet tästä pallosta hitin!

Srixon TRISpeed
3-osainen kilpatason pallo. Erittäin pehmeä 
ja loistavat lähipeliominaisuudet. Ainut-
laatuisen välikerroksen ansiosta toimii 
optimaalisesti jo alhaisillakin mailanpään 
nopeuksilla.  Tämä on pallo pelaajalle,  joka 
etsii kilpatason monikerrospalloa.

NXT Tour S
S versio on uudistuneesta NXT Tour 
pallosta uusi vielä enemmän kierrettä 
tuottava malli. Suunnattu pelaajalle, joka on 
valmis vaihtamaan hieman pituutta 
maksimaaliseen lähipelituntumaan.

Srixon Soft Feel
Pehmeällä ytimellä varustettu hyvän 
harrastelijan pallo. Pehmeästä tuntumasta 
huolimatta, lähtönopeus on räjähtävä. 

Velocity
Titleist - maailman nro 1  pallo merkki  yh-
distää hintalaatusuhteen ennen näkemät-
tömällä tavalla Velocity pallossa. Uusi ‘maa-
ilman nopein’ ydin tuo optimaalisen yhdis-
telmän pituutta, tuntumaa ja kestävyyttä.

Srixon AD333
Vuoden 2013 AD333 on jo viides versio  
tästä kestosuosikista!Täydellinen valinta 
logopalloksi.  Pallo soveltuu kaiken tasoille 
pelaajille. Tunteikas kaksiosainen pallo 
Srixonin patentoimalla ydinrakenteella.

Srixon Z Star & Z Star XV
Huipputason uretaanipallot, joilla pelaavat 
sadat maailman huiput. 2013 Z-Star uutuus-
palloissa lähipelin mullistava SpinSkin 
materiaali ainoana maailmassa. Nämä pallot 
asettavat uudet standardit kilpa- ja ammatti-
tason golfpalloille.

	
 	
            12-23 tus.     24-47tus.    48-120tus.

   Z Star & Z Star XV	
  31.00 €	
      28.70 €       27.70 €
   TRISpeed	
  	
  24.00 €	
      22.10 €       21.50 €
   AD 333	
	
  	
  17.70 €	
      16.30 €       15.70 €
   Soft Feel	
  	
  17.70 €	
      16.30 €       15.70 €

   
   Laattakustannus 36€ alle 24 tusinan tilauksissa.                                      
   2-puoleinen painatus mahdollista - 2.60€ lisäkustannus/tusina. 
   Toimitusaika noin 3-4 viikkoa vedoksen hyväksymisestä.

HEX Black Tour
‘Älypallo’  Callawaylta. Kompleksi 5-osainen 
rakenne mahdollistaa pallon, joka hyödyntä-
mällä huippumateriaalien eri ominaisuuksia, 
vähentää kierrettä draiverilla, lisää sitä rau-
doilla ja tuo lähipeliin tour tuntuman.

HEX Chrome
Aktiivi harrastajan helmi! S-Tech ydin takaa 
tour tason tuntuman ja DuraSpin kuori tuo 
lähipeliin 4-osa pallon kontrollin. Tuotteen 
kruunaa uusi välikuori, jonka ansiosta draivit 
pitenevät. 

HX Hot & HX Hot Pro
Legenda palaa entistä ehompana! Uudet 
Fast Tech ja DuPont välikerrokset, sekä 
HEX-kuvioidut Trionomer kuoret näissä 
kahdessa mallissa takaavat tour tason 
tuntuman. Hot tuottaa enempi pituutta ja 
Hot Pro enemmän kierrettä.

HX Diablo
Pallojen paholaisen evoluutio jatkuu. 
Nimensä veroinen ‘pirun’ pitkää lyöntiä 
tuottava 2-osainen hirmu! Suuri,  entistäkin 
pehmeämpi ydin, tekee tästä pallosta 
vaativammallekin pelaajalle mieluisan. 

	
 	
            12-23 tus.     24-47tus.    48-120tus.

   HEX Black Tour	
  	
  36.15 €	
      35.60 €       35.05 €
   HEX Chrome	
  	
  30.80 €	
      30.30 €       29.75 €
   HEX Hot & HEX Hot Pro 	
  25.00 €	
      23.90 €       23.40 €
   HEX Diablo	
  	
  21.50 €	
      20.45 €       19.70 €

   Laattakustannus 1-2 väriä 15€.  
   Laattakustannus 3-5 väriä 40€.  Laatta säilytetään 3 vuotta.
   Toimitusaika noin 3-4 viikkoa vedoksen hyväksymisestä.
   2-puoleinen painatus - 1-2.00€ määrän mukaan lisää/tusina.
  

Ladies

	
 	
           12-23 tus.     24-47tus.   48-120tus.

Callaway HEX Solaire	
 20.40 €	
     19.50 €      18.50 € 
Srixon Soft Feel Lady 	
 17.70 €	
     16.30 €      15.70 €
Wilson Dx2 Soft Lady  	
 17.00 €	
     15.90 €      15.00 €

Laattakustannukset, toimitusajat sekä 2-puoleisen painatuksen  
kustannukset määräytyvät naisten erikoispalloissa samalla 
tavoin kuin saman valmistajan muissa palloissa. 

	
 	
            12-23 tus.     24-47tus.    48-120tus.

   Pro V1 & Pro V1x	
 	
  47.15 €	
      46.45 €       45.65 €
   NXT Tour	
  	
  35.10 €	
      34.30 €       33.50 €
   NXT Tour S	
  	
  35.10 €	
      34.30 €       33.50 €
    Velocity	
  	
  25.05 €	
      24.25 €       23.55 €

   Laattakustannus 1-2 väriä 13€.  
   Laattakustannus 3-5 väriä 45.50€.  Laatta säilytetään 3 vuotta.
   Toimitusaika noin 3-4 viikkoa vedoksen hyväksymisestä.
   2-puoleinen painatus mahdollista - 1.15€ lisäkustannus/tusina.

Callaway HEX Solaire
Suuri, lähes uskomattoman pemeä ydin, 
tekee tästä pallosta täydellisen pallon nais-
pelaajille. Tämä tuo pituutta ja tuntumaa 
hieman hitaammissakin nopeuksissa. Pallossa
tyylikäs Pearluminous-viimeistely.

Srixon Soft Feel Lady
Naispelaajien tarpeet huomioiden pehmeää 
ydintä on pehmennetty entisestään, jotta 
pallon suorituskyky säilyy myös hitaammilla 
mailanpäänopeuksilla. Pallo suunnattu hyvälle 
harrastelijalle. 

Wilson Dx2 Soft Lady
2-osainen pallo, joka tarjoaa runsaasti 
pituutta ja erinomaista hintalaatusuhdetta. 
Pallossa on erityisen pehmeä ydin joka 
soveltuu etenkin  naispelaajien mailanpää-
nopeuksille.


