
Rafa Cabrera Bello Viktor Hovland

Patrick Cantley

Joachim B Hansen

Justin Thomas

Jordan Spieth Max Homa Nelly Korda

Caroline Hedwall Cameron Smith

2021’S BALL COUNTS FRA DIVERSE TOURS RUNDT OMKRING I VERDENEN.   
PGA Tour LPGA Tour EUROPEAN Tour       LET MoreGolf MC Tour

Nearest Competitor Nearest Competitor Nearest Competitor Nearest Competitor Nearest Competitor

73%
13%

73%
9%

84%
6%

85%
4%

Emily Kristine Pedersen

Webb Simpson

LOGO
KAMPAGNE

BOLDE
Pro V1

BONUS
BOLDE

81%
7%

Hvilken logobold tror du dine 
kunder vil  blive mest glad 
for? Du kan jo spørge nogle 
af de her spillere!



Profilér dit mærke
med #1 ball in golf.

Titleist ’s historie går tilbage til midten af 1930-tallet, da Phil Young bestemte sig for at udvikle den bedst 
præsterende golfbold i verden. Hans ambition lever videre den dag idag, da hver golfbold lever op til
løftet om højeste kvalitet. Hver golfbold som går fra vores fabrikker røntgenfotograferes - en kontrol i 
fremstillingsprocessen som har været brugt siden Phil Youngs tid.

Titleist er det førende boldmærke på verdens tours år efter år. Det er den klart mest spillede golfbold og 
den golfbold med flest sejre. Vi er stolte over at så mange sætter deres tillid til os.

Valg af den rigtige logo golfbold er vigtig for den kræsne golfer. Vælger du logobolde fra Titleist får du 
en perfekt repræsentant for dit varemærke - et varemærke som står for fremgang og kvalitet.
Ønsker du, at det du giver skal tages imod med ægte glæde og taknemmelighed er valget af logobolde 
meget enkelt - du er hvad du giver.

Vælg din Titleist.

Pro V1®
Unik performance og mere 
længde, meget lavt spin i 

det lange spil, penetrerende 
boldflugt, endnu bedre Drop-

and-Stop™-kontrol på greenen 
og blødere feel.

Pro V1x®
Unik performance 

og mere længde, høj 
boldbane, lavt spin i det 
lange spil, endnu bedre 
Drop-and-Stop™-kontrol 
på greenen og blødere 

feel.

AVX®
Premium bold

for golferen
som prioriterer
længde, ekstra

blød feel og
lav borende
boldflugt.

Tour Soft
Leverer blød
feel uden at
ofre hverken

længde fra tee
eller kontrol omkring

greenen.

Tour Speed
 Tre piece bold med 
TPU-skal, der giver 
maksimal længde 
i det lange spil og 
super kontrol i det 

korte spil.



Find flere gode kampagne tilbud  u

* Pakkeprisen inkluderer tryk i op til 5 farver.

  60 dusin Titleist logobolde
   incl. tryk*     
    6 dusin Pro V1 som bonus 
   i alle pakker (værdi kr. 2.394:-)   

 V Æ R D I P A K K E  6 0 + 6  

 V Æ R D I P A K K E  3 0 + 3  

Pro V1
BONUS

BOLDE

* Pakkeprisen inkluderer tryk i op til 5 farver.

  30 dusin Titleist logobolde
   incl. tryk*     
    3 dusin Pro V1 som bonus       
        i alle pakker (værdi kr. 1.197:-)   

Pro V1
BONUS

BOLDE

Pakkepris med Pro V1            22.740:-
6 dusin Pro V1 som bonus                                        ekskl. moms

Pakkepris med AVX                22.740:-
6 dusin Pro V1 som bonus                                        ekskl. moms

Pakkepris med Tour Speed  17.340:-
6 dusin Pro V1 som bonus                                         ekskl. moms

Pakkepris med Tour Soft    15.540:-
6 dusin Pro V1 som bonus                                         ekskl. moms

Pakkepris med Pro V1            11.670:-
3 dusin Pro V1 som bonus                                         ekskl. moms

Pakkepris med AVX                11.670:-
3 dusin Pro V1 som bonus                                         ekskl. moms

Pakkepris med Tour Speed  8.970:-
3 dusin Pro V1 som bonus                                        ekskl. moms

Pakkepris med Tour Soft    8.070:-
3 dusin Pro V1 som bonus                                       ekskl. moms



Du er hvad du giver.

  V Æ R D I P A K K E  1 5 + 1

Kampagneprisliste!
Pris pr. dusin incl. tryk i op til 5 farver - ekskl. moms.
Klichéomkostninger på 200 DKK ved nyt logo.

Antal dusin  15 >24 >48 >96 Levering fra*

PRO V1®  399:- 389:- 379:- 369:-         nu

PRO V1x®  399:- 389:- 379:- 369:-         nu

AVX®  399:- 389:- 379:- 369:-         nu

TOUR SPEED 309:- 299:- 289:- 279:-         juli

TOUR SOFT  279:- 269:- 259:- 249:-         juli

BONUS PÅ ALLE KVANTITETER. Bonus tilbudet gælder andre 
kvantiteter end de i tabellen viste. 10% gratis Pro V1 bonusbolde 
gælder ved køb af mindst 30 dusin valgfrie golfbolde. Bestiller du 
f.eks. 30 dusin så modtager du 3 dusin som bonus, 40 dusin
udløser bonus på 4 dusin, 50 dusin udløser bonus på 5 dusin.

Kampagneprisliste og tilbudet er gældende til og med
30 april 2022.

Kontakt din Titleist forhandler med din bestilling og detaljer.
Til brug for udarbejdelse af tryk forudsætter en fil i eps eller
pdf- format i høj opløsning.

Samtlige priser og værdier vist er ekskl. moms.

*  Tak fordi du har købt Titleist logo bolde. På grund af højere 
efterspørgsel end levering af visse modeller, oplever vi nogle leverings-
udfordringer der finder sted. Bemærk, hvornår din favoritmodel kan 
leveres til dig.

  15 dusin Titleist logobolde
   incl. tryk*     
    1 dusin Pro V1 som bonus       
        i alle pakker (værdi kr. 399:-)   

* Pakkeprisen inkluderer tryk i op til 5 farver.

Pro V1
BONUS

BOLDE Pakkepris med Pro V1              5.985:-
1 dusin Pro V1 som bonus                                         ekskl. moms

Pakkepris med AVX                  5.985:-
1 dusin Pro V1 som bonus                                          ekskl. moms

Pakkepris med Tour Speed   4.635:-
1 dusin Pro V1 som bonus                                            ekskl. moms

Pakkepris med Tour Soft     4.185:-
1 dusin Pro V1 som bonus                                          ekskl. moms


