БГА
ЧЛЕНСКА
КАРТА

Скъпи голфъри,
Бихме желали да ви представим картата,
предназначена за членове на голф клубовете, които
са част от Българската голф асоциация. Целта на
тази карта е да направи удоволствието от играта на
всички игрища в страната още по-голямо и да ви даде
възможност да се възползвате от различни отстъпки.
Картата ще ви бъде предоставена от вашия клуб.

БГА членска карта

Най-важното, което ви осигурява БГА членската карта,
е възможността да играете на преференциални цени на
игрищата, които са част от програмата.

Голф клуб
St. Sofia
Golf Club & Spa*
Pravets
Golf Club*
Thracian Cliffs
Golf & Beach
Resort

Pirin Golf &
Country Club

BlackSeaRama
Golf & Villas

Делнични дни

Уикенд

10% отстъпка от таксата за игра,
безплатно ползване на количка за
чанта

10% отстъпка от таксата за игра,
безплатно ползване на количка за
чанта

10% отстъпка от таксата за игра

10% отстъпка от таксата за игра

10% отстъпка от таксата за игра

10% отстъпка от таксата за игра

10% отстъпка от:
• настаняване в Pirin Golf Hotel & Spa
• настаняване в апартаменти и
вили в Pirin Golf
• храни и напитки в ресторанта в
клъбхауса
• летни детски лагери
• голф облекла и аксесоари в прошопа
• таксата за игра.

10% отстъпка от:
• настаняване в Pirin Golf Hotel & Spa
• настаняване в апартаменти и
вили в Pirin Golf
• храни и напитки от ресторанта в
клъбхауса
• летни детски лагери
• голф облекла и аксесоари в прошопа.

10% отстъпка от таксата за игра;
безплатно ползване на релакс
зоната в клъбхауса

10% отстъпка от таксата за игра;
безплатно ползване на релакс
зоната в клъбхауса

*Отстъпките се прилагат върху официалните цени и не важат за вече
намалени стоки и услуги. Не могат да се използват при турнирни такси
и спонсорски събития.
Клубовете си запазват правото да променят условията или да предлагат
допълнителни промоции.

Месечна томбола

Всички членове участват в ежемесечна томбола за разнообразни
голф награди. Наградите и победителите ще бъдат обявявани
всеки месец на нашата уеб и фейсбук страница.
facebook.com/bulgariangolfassociation | www.golfbg.com

Партньори на БГА
компания
Булинс
КОМСЕД
ИЗБА FOUR
FRIENDS
Езиково
училище
„Английски език
ВАРНА“
TITAN Aero
Brokers &
Logistics

ОТСТЪПКИ
20% при сключване на застраховка

15% при пазаруване

10% при пазаруване от онлайн магазина

10% за индивидуални уроци

Персонален асистент за резервиране, закупуване и
доставка на самолетни билети, както и цялостно
планиране и организиране на лични и бизнес пътувания

GIULIAN

10% при пазаруване в магазините

LUCAFFE

30% отстъпка от цената на кафе машина
10% отстъпка от цената на кафе продуктите

АПАРТХОТЕЛ
ЛЪКИ БАНСКО
СПА & РЕЛАКС
LUFHANSA

15% отстъпка от цени рецепция в периода
10.04.-29.11.2018.
всички изходящи полети на авикомпанияТА от София
до всяка точка по света превозват вашата голф чанта
безплатно.

Ч

ленската карта на БГА е персонализирана
с вашето име, основен клуб (home club) и
идентификационeн 10-цифрен номер. Картата
ще ви даде възможност да се легитимирате, когато
посетите друг голф клуб, както и да се възползвате от
следните преференциални условия:
• отстъпки от таксите за игра (green fee) на
игрищата, които участват в програмата.
• достъп до централния сървър на БГА
• хендикап хронология и печат на хендикап
сертификат
• уникален идентификационен номер
• месечни награди от нашата томбола, сред които:
»» безплатно участие в Открития
шампионат на България
»» безплатно участие в Държавното
първенство
»» голф продукти
»» други.
• отстъпки от партньорите на БГА.

За какво служи БГА членската карта?

Членската карта към БГА има за цел да идентифицира
даден голф играч като член на голф клуб в България,
използвайки информацията от централизирания
ХКП сървър. Картите са персонални – с име, номер и
основен клуб. Картата може да се ползва за отстъпки
от такси за игра на голф игрищата в България, както
и за различни други привилегии. Картата служи
като средство за идентификация в голф клубовете в
България.

Кой получава БГА членска карта?

Всички голф членове на клубовете, които са част от
БГА. Годишната членска карта е задължителна за
всички голф играчи, които са членове на голф клуб с
игрище.

Каква е годишната такса?
•
•
•
•
•
•

Голф играчи – 90 лв.
Младежи (под 18 г.) – 40 лв.
Таксата се заплаща заедно с членската такса към
клуба. Ако играчът е член на повече от един клуб,
таксата се плаща само към основния клуб
Членската такса към БГА не може да бъде
намалявана от голф клубовете
Картите ще бъдат издавани от БГА и изпращани
до основния клуб на играча (home club) всеки месец
Таксата влиза в сила за всички нови или подновени
членства от 1 януари 2017.

Каква е валидността на картата?

БГА картата е със валидност една година, считано
от дата на издаване.

Българската голф асоциация е важен
партньор за ЗД „Бул инс” АД.
Заедно ви предлагаме следните
преференциални условия:

20% отстъпка за всички членове на Българската голф асоциация и
техните семейства за следните видове застраховки:
•
•
ЗД „Бул инс“ АД е един от лидерите в Общото застрахованe.
Дружеството е учредено на 31 август 1995 г. и е лицензиран застраховател с над 20-годишен опит, с постоянен положителен
финансов резултат и с гарантирана презастрахователна програма, осъществена чрез договори с водещи международни презастрахователни компании. ЗД „Бул инс“ АД е с утвърдени позиции
на българския застрахователен пазар, което се потвърждава с
висок пазарен дял по Общо застраховане през годините. Дружеството е доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните
продукти. Разполага с над 250 квалифицирани служители, работещи в цялата страна. Прилага ефективна технология за бързо
ликвидиране на щети и изплащане на обезщетения при настъпване на застрахователно събитие, като използва отработени
механизми за своевременно решаване на специфични застрахователни ситуации, което гарантира сигурни и стабилни взаимоотношения с клиенти и партньори.
Изложените аргументи и промяната в условията и политиката
на ЗД „Бул инс“ АД ни дават възможност да предлагаме преференциални условия, кратки срокове за изплащане на обезщетения
и конкурентни тарифни ставки.
Основното предимство на ЗД „Бул инс“ АД е високият професионализъм на специалистите и разбира се перфектният мениджмънт и уважение към всеки клиент.

•
•
•
•
•
•

Автомобилни застраховки (Автокаско, Автоасистанс и Автоасистанс +)
Имуществени застраховки (Домашно имущество и Административни и търговски обекти)
Отговорности (Професионални отговорности, Обща гражданска отговорност и Отговорност на превозвача)
Злополуки (Различни видове злополуки)
Медицински застраховки (Помощ при пътуване и Медицинска застраховка на чужденци в България)
Индивидуални и преференциални тарифни числа за корпоративни клиенти
Осигуряване на денонощна безплатна пътна помощ при възникване на застрахователни събития
Пакетни отстъпки за услуги, предлагани от партньорите на
ЗД ”Бул инс” АД.

Фирма КОМСЕД и Верига детски магазини КОМСЕД са сред водещите и най-бързо развиващи се фирми в областта на детските
играчки, бебешките и детски принадлежности. Фирмата има 18
магазина с обща площ от над 10,000 кв. м и 90 мини обекта КОМСЕД – Детски магазини на път в бензиностанции OMV.
Основната ни грижа при подбора на асортиментa от над 5000
играчки и бебешки стоки е безкомпромисното качество. Продуктите, които предлагаме на клиентите си, са в пълно съответствие с Европейските норми за качество и безопасност.
КОМСЕД е дистрибутор за България на водещи световни марки в областта на детските играчки като: LEGO, PLAYMOBIL,
DISNEY PLUSH, INTEX, BBURAGO, SES, RAVENSBURGER,
NIKKO, ZURU, SMART TRIKE, MGA и много други. КОМСЕД е
и вносител на MATTEL (Barbie, Monster High, HotWheels, FISHER
PRICE и др.), HASBRO (Nerf, Furby, My little Ponny, Play-do и др.).
От бебешката гама предлагаме на клиентите си CHICCO,
AVENT, NUK, CHIPOLINO, MAYORAL, LORELLI, MUTSY,
HAUCK, CANGAROO и много други.
Сред нашите клиенти все по-често са децата на нашите първи
клиенти от началото на появата ни на пазара през далечната
1989 година!

15% отстъпка при представяне на членската карта

Философия
на винарната

Нашата философия е да се
стремим към постигане на
съвършенство с първокачествени вина чрез отделяне на особено внимание към
всеки детайл: на лозята, в
избата, във взаимоотношенията си с околната среда. Правим
уникални вина за специални моменти със специалните ви хора!

Първи стъпки

2006 e първата година от историята на винарна „Four Friends“,
но идеята за създаване на бутикова винарна, които да произвежда качест - вено вино от Тракийската низина, се заражда много
преди това. През 2006 сa посадени първите лозови насаждения
под зоркото око на екип от агрономи, специализирани в отглеждането на лозя. Подбират се най-добрите френски сортове, които са подходящи за природните условия в региона. Името и логото на винарната изобразяват идеята на четирима приятели,
които са обединени от общата си любов към виното и решават
да възродят прекрасните винени вкусове в регион с дълбоки традиции в лозарството.

Модерна концепция

Винарната представлява интересна комбинация от съвременно
оборудване и технологии, които отговарят на всички европейски
стандарти за качество, както и дългогодишни традиции и опит
в изкуството „винарство“. Модерното оборудване е гаранция за
качеството на нашите вина. Близо до с. Горно Ботево лозовите
масиви на винарната се смесват хармонично с пейзажа, който
сякаш естествено е покрит с лозя, както е било преди хиляди
години. Мястото, на което е изградена винарната, носи духа на
траките и пази техните традиции.

10% при пазаруване от
онлайн магазина с ползване
на промокод: GOLFBG

www.fourfriends.bg

отстъпка
индивидуални
уроци Card
10% on10%
individual
lessons за
when
presenting your Affiliated
при представяне на членската карта

„Английски език Варна“ предлага иновативно обучение по английски език с британски, CELTA квалифицирани преподаватели. Училището работи изключително и само по индивидуални програми,
съобразени с конкретните нужди и прогрес на всеки един обучаващ се. Класните стаи са интерактивни, всички преподаватели са британски, със стаж от над 15 години в преподаването на
английски език на чужденци. Училището е създадено през 2014 г.
и вече имаме над 25 индивидуални ученици и ученици в групи от
различни нива на изучаване на езика. Предлагаме също така корпоративни курсове. Само за 2016 г. успешно проведохме 2 големи
корпоративни курса с над 35 участника. „Английски език Варна“ е
различното училище за изучаване на английски език. От новата
учебна година провеждаме индивидуално обучение по български
език за чужденци. Запишете се при нас сега!
Варна, ул. Моис Леви 28, ет. 5
Тел: 052 949 155; 0877351557
info@eevarna.com | www.eevarna.com

Услугата „Твоят агент“ гарантира цени на билетите и условия
за превоз според тарифите и общите условия на избрания
авиационен превозвач. Допълнителна такса за обслужване не се
начислява.

„Твоят агент“

Ексклузивно за членовете на БГА - услугата „Твоят агент”, която
осигурява персонален асистент за резервиране, закупуване и
доставка на самолетни билети, както и цялостно планиране
и организиране на лични и бизнес пътувания. Асистентът
е на Ваше разположение 24/7 по телефон, имейл или среща в
удобно за Вас време и място. С негова помощ бързо и лесно ще
се осведомите за актуални разписания и цени, ще резервирате
място и ще закупите билет за редовни полети, ще проверите
наличност и цена за бизнес чартърен полет.
Издаване на билет (след уточняване на персоналните детайли) –
до 30 мин след потвърждение, електрон билет се изпраща на
посочен от Вас електронен адрес. Плащането на билета става
с банков превод, кредитна карта, в брой или според персонална
уговорка с асистента.

TITAN Aero Brokers & Logistics е частна компания, регистрирана
в България с над 20 години опит в чартирането и менажирането
на самолетен капацитет и изпълнява полети със собствени
и наети самолети за обслужване на пасажерски полети (от
19 до 260 места), бизнес полети (от 4 до 16-местни самолети)
и товарни полети (от 1т/20 куб. м до 120т/850 куб. м полезен
товар). Компанията предлага и провеждане на маркетингови
кампании (брандиране на салон, брошури) по редовни и чартърни
линии.
24/7 контакти: ticketing@titanaero.com +359 886 111 121
www.titanaero.com

G

iulian предлага на всички членове на Българска голф
асоциация преференциални отстъпки на стойност 10%
за всички продукти извън промоция и намаление.

ЗА НАС

Гюлиян е емблематична фигура с дългогодишна и богата история
в часовникарския и бижутериен бизнес. Компанията е безспорен
лидер с доказани неоспорими успехи в търговията и сервизното
обслужване на часовници и бижута в България.
Гюлиян е официален и ексклузивен представител на
световноизвестни марки часовници и бижута. Потфолиото на
компанията включва богат и внимателно селектиран избор от
висококачествени продукти и колекции.
Компанията извършва дейността си на територията на
цялата страна, като разполага със собствени бутици, онлайн
магазин и селектирана търговска мрежа. По този начин
Гюлиян гарантира висококачествено и персонално обслужване
във всички градове на България, с цел максимално удобство и
удовлетвореност към всички клиенти.

АДРЕСИ БУТИЦИ:

бул. “Витоша” 36
ул. “Г.С. Раковски” 74
ул. “Г. С. Раковски” 72
The Mall – бул. “Цариградско шосе” 115з
Paradise Center – бул. “Черни връх” 100
CASIO WATCH STORE – ул. „Г. С. Раковски“ № 117
CASIO WATCH STORE Paradise Center – бул. “Черни връх” 100
Мол Галерия Бургас – гр. Бургас, ул. “Янко Комитов” 6
КОНТАКТИ:
ОФИС ГЮЛИЯН
Тел.: + 359 2 477 77 03
www.giulian.bg
office@giulian.bg

Създадохме „Лукафе България“ ООД в края на 2014 г., вдъхновени
от пътешествие по гурме дестинациите в Северна Италия.
Началото беше заради нас самите, семействата и приятелите.
Впоследствие се оказа, че в България все повече хора „придобиват“
рецептори и развиват вкус към елитното еспресо на Lucaffe.
Италианската фабрика за кафе на Джан Лука Вентурели е
основана през 1996 г. на брега на езерото Гарда. Освен оборудване
за печене и мелене на кафе, там изграждат иновативен завод
за опаковане на капсулите кафе в хартия, позволявайки на
компанията да се специализира в метод, който във времето
ще докаже, че е най-добър. Там се произвеждат и ексклузивните
машини за еспресо с търговското наименование La Piccola.
Предварително дозираното кафе в хартиен филтър или
насипно се предлага не само за домашна употреба или за офиса,
но и за сервиране в заведения.
Продуктите на Lucaffe са търсени и ценени в България. Нашето
кафе се приема с ентусиазъм и удовлетворение от хора, които
знаят, че консумират качествен продукт.
гр. София 1404
кв. Гоце Делчев 47Е, офис 4
тел.: +359 2 426 45 49
моб.: +359 883 909 888
lucaffe.bulgaria@gmail.com
www.lucaffe.bg

Апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс е 5-звезден хотел,
който ще ви плени с удобства, лукс, разнообразни програми,
с професионализъм и гостоприемство. Той е сред 10-те топ
хотела на България.
В Лъки Банско СПА & Релакс ще намерите:
• прекрасни условия за зимен туризъм в удобните студия и
апартаменти, оборудвани дори с кухненски бокс;
• ултра модерен СПА център с био басейни, солен басейн със
соли от Мъртво море, солна и ледена стая, сауни и парни
бани, джакузи и фитнес, които се ползват безплатно от
гостите на хотела;
• атрактивни пакетни предложения за гостите през цялата
година;
• английски езиков лагер за деца;
• възможност да отслабнете и да стегнете тялото си с
програмата ЛъкиФит;
• пречистваща и лечебна терапия с аюрведа в Аюрведа
Клиник Банско;
• формула за хармония и снемане на стреса с йога сесии;
• усмихнат и мотивиран персонал ще се погрижи да превърне
вашата ваканция в незабравимо преживяване.
Лъки Банско предлага модерно оборудвани студия и
апартаменти, луксозен закрит СПА комплекс, открит
аквапарк през лятото, класически и италиански ресторант,
Фондю ресторант през зимата, пура бар, няколко удобни
конферентни зали, детски клуб и открита детска площадка,
ескейп стаи за деца и възрастни през зимата, открит и закрит
паркинг.
През зимата гостите на хотела ползват безплатен трансфер
от и до кабинковия лифт на всеки 15 минути и директен
трансфер до ски пистите по разписание, както и вечерни
трансфери до центъра на Банско.
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ПЕТЗВЕЗДНИ ГОЛФ
ДЕСТИНАЦИИ С ПЕТЗВЕЗДНА
АВИОКОМПАНИЯ
Lufthansa ви предлага нова услуга, която ще направи голф пътуванията
ви още по-приятни.

От 1 март 2018 г. всички изходящи полети на компанията от София до всяка точка по света ще
превозват вашата голф чанта НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО. Услугата важи за голф чанти, регистрирани
като допълнителен багаж на пътници, пътуващи в икономична или бизнес класа.
Какво трябва да направите?
- резервирайте своя полет както обикновено онлайн или чрез туристическа агенция
- изпратете номера на своята резервация на имейла на Българската голф асоциация
golfbagslh@golfbg.net
- ще получите потвърждение по имейл.
Условия за ползване на услугата:
- предоставянето на услугата зависи от наличието на свободно пространство в багажното отделение
на самолета
- HON, Senator и Frequent Flyer пътниците ползват услугата чрез своя Miles & More статус
- офертата е валидна до 31 декември 2018
- предоставянето на услугата може да бъде прекратено с едномесечно предизвестие по преценка на
Lufthansa. Всички билети, закупени преди този срок, ще бъдат валидни.

Пътническите класи на Lufthansa – категория от друго измерение

Икономична, Премиум, Бизнес или Първа класа – Lufthansa ще ви предложи един изключителен
полет, независимо от предпочетената пътническа класа. Очаквайте богата развлекателна програма
по време на полета и, в зависимост от класата, грижливо приготвена трапеза със съдове от фин
порцелан, пижама за нощуване и специална изолация на салона, която свежда до минимум
нивата на шума. Независимо коя пътническа класа ще предпочетете, ще преживеете неповторими
моменти и сърдечно, дружелюбно обслужване, което напълно ще оправдае очакванията ви.

Практични, забавни и просто интелигентни:

Дигиталните услуги на Lufthansa предлагат лесен начин да планирате и управлявате пътуванията си,
да ползвате богатата ни развлекателна програма или да спестите от времето за регистрация за полет.
- FlyNet® – включете се към високоскоростния интернет на борда на всички дълги полети на
Lufthansa, а вече и на все повече от по-кратките полети.
- Дигитални услуги за багаж – Благодарение на тази дигитална услуга можете да проследите
точното местоположение на вашия багаж във всеки един момент от регистрацията до пристигането.
- Мобилните приложения на Lufthansa – Независимо дали имате смартфон или таблет,
приложенията на Lufthansa ви предлагат разнообразие от услуги, свързани с пътуването.

Програми за лоялни клиенти на Lufthansa

С програмите на Lufthansa за лоялни клиенти, Miles & More, PartnerPlusBenefit и специалната програма
за деца и юноши, JetFriends Club, можете да се възползвате от различни предимства и отстъпки.
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