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SOMMER OG SOL
Temperaturen stiger og solen kigger oftere og
oftere frem. Sommeren nærmer sig med hastige
skridt. Også i PadelWorld.
Vores udendørsbaner kom lidt skidt fra start, da
kunstgræsset var etableret ujævnt flere steder.
Det kunne i den grad mærkes, når man spillede på
banerne den første uge.
Men skaderne er nu udbedret, og udendørsbanerne skulle gerne give spillerne den
samme gode oplevelse som indendørsbanerne. Men husk kasketten når solen står højt.
I forrige uge fik vi sat grill, borde, bænke og sofaer op ved udendørsområdet, og vi håber
meget, at man har lyst til at benytte sig af vores udendørsmiljø, når vejret tillader det.
Man kan tilgå udendørsbanerne ved at gå venstre om centeret og følge bygningen, eller
ved at følge skiltningen inde i PadelWorld, som vil guide jer mod udgangsdøren bag
DK Company Court i midten af Hal 2.
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ÅBNINGSTIDER
Det er tre måneder siden, at baren og loungen
stod helt klar. Derfor føler vi efterhånden, at vi er
blevet ret skarpe på jeres købsmønstre i baren.
Baren har ALTID åben på de tidspunkter, som du
ser i cirklen til højre. På helligdage kan det variere,
afhængigt af hvordan banerne er booket.
Derudover vil man også ofte kunne opleve baren åben, hvis man besøger os i morgeneller dagtimerne, da Kasper, centerchef, eller Rasmus, direktør, som regel er i centeret
der. Men åbningstiderne i cirklen kan man altid regne med. Vi står klar uanset om du
vil købe kaffe, øl, vin eller is.

SHOP OG BAT-NYT
Shoppen er ikke helt tre måneder gammel endnu,
men snarere to, og bliver hele tiden opdateret
med nye produkter.
Vi bestræber os på at ramme noget for enhver
smag, både i forhold til beklædning og bat. Vi vil
gerne gøre os attraktive inden for de store kendte
mærker som Adidas og HEAD.
Men også tilbyde fede produkter inden for de lidt
mindre brands i branchen som Sergio Tacchini og
Royal Padel.
Vi yder vejledning til alle vores produkter, og tilbyder desuden den service, at man kan få
lov at prøve et bat i kamp, inden man beslutter sig for om man vil købe det eller ej.
Denne service kan vi mærke, at I, spillere, sætter stor pris på. Men vi har også oplevet
enkelte gange, at man tager et nyt bat hver gang man spiller, uden egentlig interesse i at
købe produktet.
Derfor har vi ændret en lille smule i systemet, så det fremover koster 100,- kr. hver gang
man vil låne et bat i shoppen. Dette beløb bliver dog fratrukket købsprisen, hvis man
beslutter sig for at købe et bat i shoppen.
Det vil sige, at hvis man eksempelvis vil prøve Head Graphene 360+ Alpha Pro i kamp,
betaler man 100,- kr. til vores MobilePay inden spillet går i gang. Hvis man så herefter
beslutter sig for at købe battet, skal man i stedet for at betale de 1199,- som battet koster,
kun betale 1099,-.
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DIREKTØREN
FOR DET HELE
Det er offentligt kendt, at PadelWorld i en nyoprettet
stilling, har ansat en direktør i centeret.
Det er et yderst velkendt ansigt på La Cours Vej 10, som
har fået ansvaret for den kommercielle ledelse og
samtidig at udvikle PadelWorld yderligere.
Rasmus Poulsen, som rigtig mange af jer, har stiftet
bekendtskab med på banen, vil fortsat have det
overordnede ansvar for træning i centeret, men
fremadrettet i en direktør-/trænerrolle.
"Jeg har været i gang i et stykke tid, og det har både været og er sindssygt spændende.
Lige siden PadelWorld åbnede i starten af december, har jeg haft min daglige gang som
træner i landets fedeste center, og jeg er både glad og stolt over, at jeg har fået dette
store ansvar," fortæller Rasmus og fortsætter:
"Der er ingen tvivl om, at vi har landets med afstand flotteste center, men det forpligter
også. Vi skal være visionære og hele tiden stræbe efter at blive bedre. Vi har ligeledes de
mest imødekommende og mest loyale spillere, som jeg nogensinde har mødt, og det
bidrager i den grad også til, at det er sjovt at gå på arbejde."

SPONSOR I
PADELWORLD
Vi har allerede fået mange seje sponsorer med på
padelvognen. Det er en vogn som i den grad buldrer
derudad med prædikatet som Danmarks hurtigst
voksende sportsgren.
Nu kan din arbejdsplads gøre noget godt for de
ansatte og introducere dem for dette fantastiske
spil. Jeres virksomhed kan blive sponsor i
PadelWorld og få en helt masse fede fordele.
Fordele som blandt andet tæller en masse padel, både træning, arrangementer og
almindelige bookinger. En masse synlighed på både baner og sponsorbanner. Lounge og
mødelokale som kan bruges til både firmadage og firmafester.
Mange er allerede med på bølgen, men hvis du tror at din arbejdsplads også skal med, kan
I kontakte Rasmus Poulsen på 31 10 25 10.
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HOLD DIG OPDATERET VED HJÆLP
AF VORES SOCIALE MEDIER

