
Vi är Golfstore.

SE



”Vårt varumärke är  
mycket mer än bara ett 
namn och en logotyp.  
Det är själva grunden  
som vi står på – själen 

och vår styrka.”



Ett noga utvalt sortiment. Unik kunskap. Konkurrenskraftiga 
priser och bästa läge, direkt vid banan. Golfstore är en av 
Europas största fackhandelskedjor inom golf och har hjälpt 
spelare att utvecklas sedan 1973.

Vi som arbetar med Golfstore är Golfstore. Allt vi säger, gör 
och producerar skapar bilden av vilka vi är, vad vi står för och 
vart vi strävar. Ju tydligare bild, desto tydligare varumärke. 
Den här manualen har vi tagit fram för att påminna oss alla 
om vart vi är på väg och varför. Och hur vi med kommunika-
tionens hjälp kan stärka relationen till våra kunder och bli alla 
golfares förstahandsval när de vill nå längre, prestera bättre 
och njuta mer av golfen.

Tillsammans är vi Golfstore



Vår vision är vår interna ledstjärna. Den är en ständig påminnelse 
om vart vi strävar, och ska inspirera och motivera oss alla. 

”Golfstore ska vara Europas  
ledande fackhandelskedja inom 
golf och golfarens självklara val 
när det gäller allt från utrustning 
till utveckling.”

Golfstores 
vision



Vår mission är vårt uppdrag. Den beskriver vad vi måste göra 
varje dag för att uppnå vår vision. 

” Tillsammans med våra medarbetare, 
dedikerade pros, ledande leverantörer 
och tongivande partners gör vi 
golflivet bättre och ökar intresset 
för sporten. Med kunskap, lust  
och inspiration ökar vi passionen  
och hjälper våra kunder att utvecklas 
som golfare.”Golfstores 

mission



”Vi hjälper dig att bli
en bättre golfare.”

Golfstores 
varumärkeslöfte



Passionerad

KunnigLyhörd

Trygg
Generös

Precis som när det gäller människor har ett varumärke 
många olika egenskaper. En del är mer framträdande än 
andra och vissa genomsyrar hela personligheten. 

Varumärkesidentiteten för Golfstore är djup och innehållsrik, 
samt bygger på ett antal olika kärnvärden. Dessa speglar 
företagets strategi och värderingar, och ligger till grund för 
hur vi vill att vårt Golfstore ska uppfattas. 

Våra kärnvärden



Jag brinner för golfen. Mitt mål är att göra golflivet 
bättre, få alltfler att hitta glädjen på banan och ta 
fram det bästa hos varje golfspelare.  

Jag är ansvarsfull, lojal och 
värdesätter nära relationer. 
Du kan alltid lita på mig. 

Jag har en unik expertkunskap och 
samarbetar med de främsta, pros 
såväl som leverantörer och partners.

Jag delar med mig av min 
kunskap och bjuder alltid på 
det där lilla extra – det kan 
vara en tjänst, en spännande 
insikt eller de bästa råden. 

Jag är nyfi en, har örat mot marken och håller 
koll på trender och nyheter. Men jag lyssnar 
också på våra slutkunder och medlemmar – 
deras behov och önskemål är viktiga för mig. 

Jag är
PASSIONERAD

Jag är
TRYGG

Jag är
KUNNIG

Jag är
GENERÖSJag är

LYHÖRD



Golfstore är en kunskapsdriven butikskedja. Det betyder att 
vi kan ge våra kunder riktigt bra råd, grundat på kunskap och 
objektivitet istället för subjektivt tyckande och/eller en ren 
lust att sälja. 

Vad gör oss unika  
jämfört med våra 
konkurrenter?

Vår position
Kunskapsdriven

Prisdriven

ObjektivSubjektiv

 Golfstore



Med välsorterade butiker som drivs av passionerade pros, 
ett noggrant utvalt sortiment med de bästa produkterna i 
varje prisklass, en Custom Fitting som utförs på rätt plats 
och enorma mängder kunskap, inspiration och pepp längs 
vägen erbjuder Golfstore något alldeles unikt. 

Tillsammans hjälper vi  
alla våra kunder att  
bli bättre golfare.



golfstore.se




