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THÔNG BÁO CÁC CHÍNH SÁCH KINH DOANH
Kính gửi: Quý Hội viên và Quý khách
Công ty CPĐT PV- Inconess xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể Quý Hội viên và Quý khách đã luôn
ủng hộ và đồng hành cùng CLB Golf Hoàng Gia. Để tiếp thu và tạo sự đồng nhất trong chính sách kinh
doanh của CLB Golf Hoàng Gia trong năm 2017, Công ty CPĐT PV- Inconess xin trân trọng thông báo tới
Quý Hội viên và Quý khách một số chính sách và chương trình ưu đãi như sau:
1. Chính sách đặt chọn Caddie: (áp dụng từ 01/3/2017)
- CLB áp dụng thu phí đối với những khách đặt trước Caddie mức phí là 100.000đ/khách/lần
đặt.
- Phí hủy đặt Caddie được tính như sau:
+ Không thu phí đối với thông báo hủy đặt Caddie trước 24 giờ đồng hồ
+ Thu phí 50.000đ đối với thông báo hủy đặt Caddie từ 12- 24 giờ đồng hồ
+ Thu phí 100.000đ đối với thông báo hủy đặt Caddie sau 12 giờ đồng hồ
- Ưu tiên việc đặt trước Caddie đối với Hội viên CLB
2. Phí dịch vụ golf dành cho các hội golf, các CLB liên kết áp dụng từ 01/3/2017 (ĐVT: VND)
Nhóm khách hàng

9 hố

18 hố

27 hố

36 hố

Hội viên CLB liên kết

500.000

1.000.000

1.440.000

1.760.000

3. Chương trình ưu đãi:
 Ưu đãi tổ chức giải golf: (áp dụng từ 01/3/2017)
- Giảm 30% phí dịch vụ golf đối với các giải có từ 70 golfer tham dự trở lên và mức đặt tiệc tại nhà
hàng từ 300.000đ/ suất trở lên;
- Giảm 25% phí dịch vụ golf đối với các giải có từ 30 đến dưới 70 golfer tham dự và mức đặt tiệc tại
nhà hàng từ 300.000đ/suất trở lên.
- Các giải đấu trong hệ thống Ngân hàng Vietinbank áp dụng theo chính sách đã quy định dành cho
Vietinbank.
 Ưu đãi giá phòng khách sạn: (áp dụng từ 20/02/2017 đến hết 30/6/2017)
- Giảm 35% giá phòng đối với Hội viên CLB Golf Hoàng Gia
- Giảm 20% giá phòng đối với Khách đi cùng Hội viên CLB Golf Hoàng Gia
- Giảm 20% giá phòng cho Khách không phải Hội viên CLB Golf Hoàng Gia nếu đặt từ 5 phòng trở
lên.
Điều kiện áp dụng:
- Căn cứ theo bảng giá đã ban hành cho các ngày trong tuần kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật
- Không áp dụng đối với những ngày Lễ, Tết theo quy định của Bộ Lao Động
Công ty Cổ phần đầu tư PV- Inconess xin được trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự ủng hộ,
hợp tác của Quý Hội viên và Quý khách.
Trân trọng!
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