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Hvilken logoball tror du at
dine kunder blir mest
fornøyd med?
Spør noen av disse spillerne!



Synliggjør ditt varemerke
med #1 ball in golf.

Titleist sin historie går tilbake til midten av 1930-tallet, da Phil Young bestemte seg for å utvikle verdens 

beste golfball. Hans ambisjon eksisterer fortsatt den dag i dag, der hver golfball lever opp til løftet

om høyeste kvalitet. Hver eneste golfball som forlater våre fabrikker går gjennom en røntgen-maskin, et 

kontrollpunkt i produsjonslinjen som har eksistert siden Phil Youngs tid.

Titleist er det mest fremgangsrike ballmerket på verdens tourer, år etter år. Det er den overlegent mest 

spilte ballen og den med flest seire. Vi er stolte over at så mange stoler på oss.

Logoballer er et følsomt tema, og golfere er et kresent folkeslag. 

Velger du logoballer fra Titleist får du ditt varemerke representert på en ideell måte. Et varemerke som 

står for fremgang og kvalitet. Ønsker du også at det du gir bort skal tas imot med ektefølt glede

og takknemlighet er valget usedvanlig enkelt - Du er hva du gir.

Finn din Titleist.

Nye Pro V1®
Har lengre rekkevidde, 

svært lavt spinn i det 

lange spillet, pene-

trerende ballflukt, enda 

bedre Drop-and-Stop™-

kontroll på greenen og 

mykere følelse.

Nye Pro V1x®
Har lengre rekkevidde, 

høy ballbane, lavt 

spinn i det lange 

spillet, enda bedre 

Drop-and-Stop™-kon-

troll på greenen og 

mykere følelse.

Velocity™
Ballen som er
designet for
ekstremt lav

spinn, for mer
lengde på alle

slag.

AVX®
Premiumballen

for golferen
som prioriterer

lengde,
ekstremt myk
følelse og en
penetrerende
lav ballbane.

Tour Soft
Fantastisk

myk følelse,
lengde som

gir respekt, og
eksepsjonellt
bra nærspills-
egenskaper.

Tour Speed
Trelagsballen med 
TPU-skall som gir 
maksimalt med 

lengde i det lange 
spillet og presisjon i 

nærspillet. 



Fler fine kampanjetilbud  u

* Pakkeprisen inkluderer trykk opp til 5 farger!

 60 dusin Titleist logoballer* 

    6 dusin Pro V1 som bonus i alle pakker    
  (verdi 2.994:-)   

V E R D I P A K K E  6 0 + 6

V E R D I P A K K E  3 0 + 3

Pro V1
BONUS
BALLER

Pakkepris med Pro V1      28.740:-
6 dusin Pro V1 som bonus                 ex moms

* Pakkeprisen inkluderer trykk opp til 5 farger!

 30 dusin Titleist logoballer* 

    3 dusin Pro V1 som bonus i alle pakker    
 (verdi 1.497:-)   

Pro V1
BONUS
BALLER

Pakkepris med Tour Soft    22.140:-
6 dusin Pro V1 som bonus                  ex moms

Pakkepris med Velocity     17.340:-
6 dusin Pro V1 som bonus                   ex moms

Pakkepris med Pro V1      14.670:-
3 dusin Pro V1 som bonus                   ex moms

Pakkepris med AVX    14.670:-
3 dusin Pro V1 som bonus                   ex moms

Pakkepris med Tour Speed  12.270:-
3 dusin Pro V1 som bonus  ex moms

Pakkepris med Tour Soft    11.370:-
3 dusin Pro V1 som bonus  ex moms

Pakkepris med Velocity     8.970:-
3 dusin Pro V1 som bonus                   ex moms

Pakkepris med AVX    28.740:-
6 dusin Pro V1 som bonus                 ex moms

Pakkepris med Tour Speed  23.940:-
6 dusin Pro V1 som bonus                  ex moms



Du er hva du gir.

  V E R D I P A K K E  1 5 + 1

Kampanjeprisliste!
Pris/ds inkl trykk opp til 5 farger.  

Klisjekostnad på kr 250,- for ny logo.

Antall dusin 15 >24 >48 >96 Leveranse fra*

PRO V1® 499:- 489:- 479:- 469:-          mars

PRO V1x® 499:- 489:- 479:- 469:- april

AVX® 499:- 489:- 479:- 469:-          mars

TOUR SPEED 419:- 409:- 399:- 389:-          mars

TOUR SOFT 389:- 379:- 369:- 359:-           juni

VELOCITY™  309:- 299:- 289:- 279:-          mars 

BONUS PÅ ALLE KVANTITETER. Bonustilbudet gjelder også andre
kvantiteter enn de som er spesifiserte i pristabellen. 10% gratis 
bonusballer gjelder ved kjøp av minimum 30 dusin av valgfri modell. 
Bestiller du for eksempel 30 dusin får du 3 dusin gratis, bestiller du 40 
dusin får du 4 dusin gratis, bestiller du 50 dusin får du 5 dusin osv.

Kampanjen gjelder 15 februar - 30 april 2021.

Kontakt din Titleist forhandler for bestilling og detaljer.
For trykk kreves en høyoppløselig eps eller pdf fil.

Samtlige priser er eks MVA.

* Takk for at du kjøper Titleist logoballer. Grunnet høyere etterspørsel enn 
tilgjengelighet på visse modeller, samt utfordringer med gjennomføringen 
av Brexit, opplever vi noen forsinkelser ved leveranse. Vennligst sjekk når din 
foretrukne modell kan leveres til deg. 

 15 dusin Titleist logoballer* 

    1 dusin Pro V1 som bonus i alle pakker  
  (verdi 499:-)   

*Pakkeprisen inkluderer trykk opp til 5 farger!

Pro V1
BONUS
BALLER

Pakkepris med Pro V1        7.485:-
1 dusin Pro V1 som bonus  ex moms

Pakkepris med AVX      7.485:-
1 dusin Pro V1 som bonus  ex moms

Pakkepris med Tour Speed   6.285:-
1 dusin Pro V1 som bonus  ex moms

Pakkepris med Tour Soft     5.835:-
1 dusin Pro V1 som bonus  ex moms

Pakkepris med Velocity      4.635:-
1 dusin Pro V1 som bonus  ex moms

Kontaktinformasjon:

Raymond Fjeld - raymond@prozo.no - 909 96 007


