Sajten för golfälskare!

Hotell
Tjango.se är en sajt för personer som gillar att
spela golf. Vi vill att våra besökare enkelt och
snabbt ska kunna hitta information om alla tillgängliga golfpaket i det område de planerar att
spela.
En golfare som planerar en golfresa har
antagligen en idé om var han vill resa (Halmstad,
Österlen, Malmö, Öland etc). Grunden i Tjangos
hotellguide är därför en unik karttjänst. Med hjälp
av Tjangos Hotellguide kan besökaren snabbt se
tillgängliga golfpaket i det område där han/hon
planerar sin golfresa.

Gratis medverkan!
Erbjuder ert hotell golfpaket till era gäster via
samarbeten med golfklubbar ska ni självklart
finnas med i Tjangos Hotellguide. Om ni inte
redan finns representerade i Hotellguiden ber vi er
att kontakta oss. Att medverka i Tjangos Hotellguide är gratis! För att vi ska kunna lägga till ert
hotell i hotellguiden behöver vi följande
information:






Namn på ert hotell
URL till er hemsida
Adressuppgifter
Kontaktuppgifter
Vilka golfklubbar ni samarbetar med

Enklast skickar ni denna information till
hotellguide@tjango.se.
Som hotell kan ni även annonsera med banners
på Tjango.se. Ni kan exempelvis annonsera på en
specifik bana i Tjangos Klubbguide. För mer
information om bannerannonsering ber vi er
besöka ”Annonsera” på www.tjango.se.

Presentera ert erbjudande på
Tjango
Önskas mer utrymme för att presentera ert hotells
golfpaket kan ni göra det direkt på Tjango.se. Via
er plats i Hotellguiden kan vi placera en länk till en
separat sida på Tjango.se där ni mer utförligt kan
presentera ert erbjudande. Där kan ni exempelvis
presentera:







Ert hotell
Er restaurang
Eventuella konferensmöjligheter
Samarbetande golfklubbar
Eventuella kampanjer och priser
Etc etc etc

På denna sida kan ni även fritt placera bildgalleri
och länkar. Är ni intresserade av att placera ett
mer utförligt erbjudande direkt i Tjangos
Hotellguide ber vi er att kontakta oss för pris.
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