
Vilken logoboll tror du 
gör dina kunder gladast? 
Fråga någon av de här 

spelarna!

#1 BALL IN GOLF



Profilera ditt varumärke
med #1 ball in golf.

Titleist historia går tillbaka till mitten av 1930-talet då Phil Young 
bestämde sig för att utveckla den bäst presterande golfbollen i 
världen. Hans ambition lever kvar än idag, där varje golfboll lever upp 
till löftet om högsta kvalitet. Varje golfboll som lämnar våra fabriker 
röntgas - en kontroll i tillverkningsprocessen som finns kvar sedan Phil 
Youngs tid. 

Titleist är det mest framgångsrika bollvarumärket på världens tourer 
år efter år. Det är den överlägset mest spelade bollen och den bollen 
med flest vinster. Vi är stolta över att så många sätter sin tillit till oss. 

Logobollar är ett känsligt kapitel och golfare ett kräset släkte. 
Väljer du logobollar från Titleist får du en idealisk representant för
ditt eget varumärke - ett varumärke som står för framgång och 
kvalitet.
Vill du även att det du ger ska tas emot med genuin glädje och 
tacksamhet är valet av logobollar ovanligt enkelt - du är vad du ger.

#1 IN WORLDWIDE WINS 2019

33

175

#1 WORLDWIDE BALL COUNT 2019

3,060Nearest Competitor

24,290
Nearest Competitor

Hitta din Titleist.

Pro V1®
Bästa 

bollen från tee 

till green med 

en pene-

trerande 

bollflykt och 

mycket mjuk 

känsla.

Pro V1x®
Bästa 

bollen från tee 

till green med 

hög boll-

flykt och mjuk 

känsla.

Velocity™
Designad för 

extremt lågt 

spinn för att ge 

mer längd vid 

varje slag.

TruFeel™
Mjukaste 

känslan av alla 

Titleist bollar, 

med kvalitet 

och konsekvent 

prestanda på 

alla typer av 

slag.

AVX®
Premium bollen 

för golfaren 

som prioriterar 

längd, extremt 

mjuk känsla 

och en pene-

trerande låg 

bollflykt.

Tour Soft
Fantastiskt 

mjuk känsla, 

respektingi-

vande längd 

och excep-

tionellt bra 

närspelsegen-

skaper.



Fler fina kampanjerbjudanden  u

* Paketpriset inkluderar tryck upp till 5 färger!

  60 dussin Titleist logobollar*  
   
      6 dussin Pro V1 som bonus      
 (värde 2.994:-)   

 V Ä R D E P A K E T  6 0 + 6  

  30 dussin Titleist logobollar*  
   
      3 dussin Pro V1 som bonus                  
 (värde 1.497:-)   

* Paketpriset inkluderar tryck upp till 5 färger!

 V Ä R D E P A K E T  3 0 + 3  

Pro V1
BONUS
BOLLAR

Pro V1
BONUS
BOLLAR

Paketpris med Pro V1      28.740:-
6 dussin Pro V1 som bonus                            ex moms

Paketpris med AVX         28.740:-
6 dussin Pro V1 som bonus                            ex moms         

Paketpris med Tour Soft  22.740:-
6 dussin  Pro V1 som bonus                           ex moms

Paketpris med Velocity   17.340:-
6 dussin Pro V1 som bonus                            ex moms         

Paketpris med Pro V1      14.670:-
3 dussin Pro V1 som bonus                            ex moms

Paketpris med AVX         14.670:-
3 dussin Pro V1 som bonus                            ex moms         

Paketpris med Tour Soft  11.670:-
3 dussin  Pro V1 som bonus                           ex moms

Paketpris med Velocity   8.970:-
3 dussin Pro V1 som bonus                            ex moms         



Du är vad du ger.

  V Ä R D E P A K E T  1 5 + 1

* Paketpriset inkluderar tryck upp till 5 färger!

Pro V1
BONUS
BOLLAR

Paketpris med Pro V1      7.485:-
1 dussin Pro V1 som bonus                            ex moms

Paketpris med Tour Soft  5.985:-
1 dussin Pro V1 som bonus                            ex moms

Paketpris med Velocity   4.635:-
1 dussin Pro V1 som bonus                           ex moms          

  15 dussin Titleist logobollar*  
   
      1 dussin Pro V1 som bonus         
  (värde 499:-)   

Paketpris med AVX          7.485:-
1 dussin Pro V1 som bonus                            ex moms

Kampanjprislista!
Pris per dussin inkl tryck upp till 5 färger.  

Klichékostnad om 250:- tillkommer för ny logotype.

Antal dussin 15 >24 >48 >96  

 

PRO V1®  499:- 489:- 479:- 469:-

PRO V1x ® 499:- 489:- 479:- 469:- 

AVX®  499:- 489:- 479:- 469:-  

TOUR SOFT 399:- 389:- 379:- 369:-  

VELOCITY™ 309:- 299:- 289:- 279:-  

 

TRUFEEL™ 269:- 259:- 249:- 239:- 

BONUS PÅ ALLA KVANTITETER. Bonuserbjudandet gäller även 
andra kvantiteter än de i pristabellen angivna. 10% fria bonus-
bollar gäller vid köp av minst 30 dussin valfri modell med un-
dantag för TruFeel*. Beställer du t ex 30 dussin får du 3 dussin 
Pro V1 som bonus, 40 dussin får du 4 dussin Pro V1 som bonus, 
50 dussin ger 5 dussin Pro V1 osv. 

Kampanjprislista och erbjudanden gäller från 15 februari till 
och med 30 april 2020.

För tryck krävs en eps-fil eller pdf-fil med hög upplösning.

Samtliga priser och värden som anges är exkl moms.

* Vid köp av TruFeel blir bonusdussin TruFeel enligt  
samma upplägg, dvs köp av 15 dussin ger 1 dussin i bonus och 
vid köp över 30 dussin får du 10% fria bonusbollar. 


