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Nyt år med mere viden
og kommunikation til dig
I Danish Greenkeeper Association tager
vi fra 2020 afsæt i en ny kommunikationsstrategi, der handler om at udkomme oftere
med relevant og værdifuld information
til vores medlemmer.

Kære medlem af
Danish Greenkeepers Association
Først og fremmest ønskes du godt nytår af alle i
DGAs bestyrelse. Et nyt år indbyder til forandringer,
og for os bliver det nye år bl.a. startskuddet til en ny
kommunikativ tilgang i DGA. Vi overgår til en anden
måde at formidle nyheder og informationer til jer
– vores medlemmer – og andre interesserede. Flere
indsatser kommer til at give øget aktualitet og
dermed stærkere og mere brugbar information.
Sådan gør vi
Vi vil sende månedlige nyhedsmails ud, og dette
er den første. Det er tanken, at nyhedsbrevet skal
supplere de mere omfattende artikler, du kender
fra magasinet Greenkeeperen og dermed formidle
få aktuelle historier om hvad der rører sig lige nu.
Derudover er det vores håb, at vi kan være med til
at give andre dele af den danske golf branche et
indblik i vores verden.
Som du måske har bemærket, har vi netop
lanceret en ny hjemmeside. Du finder den her
www.greenkeeper.dk. Vi håber, at du vil tage godt
imod den. På den nye hjemmeside finder du viden
og information, som vi tænker vil være gavnligt i dit
daglige virke som greenkeeper.

På siden holder vi dig løbende opdateret og har her
samtidig integreret vores facebookgruppe Danish
Greenkeepers Association, hvor du altid kan dele
relevant information. Det er vores mål, at hjemmesiden bliver stedet hvor du finder faglig viden.
Så mangler der noget, hører vi gerne fra dig.
Rammer for den gode kommunikation
Som et led i strategien om at udkomme oftere og
mere aktuelt digitalt går vi fra at udgive magasinet
Greenkeeperen fire gange årligt til fremadrettet at
udgive den to gange. De to numre af Greenkeeperen
udkommer i henholdsvis marts og september. Til
at varetage og imødekomme de mange indsatser
henover året, har vi indgået et samarbejde med
Mediegruppen, som skal hjælpe med at skabe god
og relevant kommunikation til dig via magasinet,
hjemmesiden og nyhedsmails. Vi ser frem til et
rigtigt godt år med mange spændende tiltag.

Vil du ikke modtage nyhedsmails fremover?
Har du ikke lyst til at modtage disse nyhedsmails fra
os eller fra vores erhvervsklub, kan du på den nye
hjemmeside gå ind i medlemskartoteket via ”Log
ind” øverst i højre hjørne.
Her indtaster du dit medlemsnummer, som står
på dit DGA-medlemskort. Hvis du ikke har lavet en
personlig kode tidligere, er koden det postnummer,
du bor i. Herfra klikker du på ”Min profil”, hvor du
kan fravælge de nyhedsmails, du ikke ønsker at
modtage.

HUSK medlemskartoteket også kan bruges til at
finde dine kollegaer i branchen, og du kan også
via systemet sende dem e-mails og sms.

MEDLEMSKARTOTEKET

Mange venlig hilsner
Bestyrelsen
Danish Greenkeepers Association

GREENKEEPEREN SKABER DIREKTE KONTAKT
MELLEM GRÆSEKSPERTER, GREENKEEPERE
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