
Hvilken logobold tror du dine 
kunder vil blive mest glad for? 
Du kan jo spørge nogle af de 

her spillere!

#1 BALL IN GOLF#1 BALL IN GOLF



Profilér dit mærke
med #1 ball in golf.

Titleist’s historie går tilbage til midten af 1930-tallet, da Phil Young 
bestemte sig for at udvikle den bedst præsterende golfbold i verden.
Hans ambition lever videre den dag idag, da hver golfbold lever op til 
løftet om højeste kvalitet. Hver golfbold som går fra vores
fabrikker røntgenfotograferes - en kontrol i fremstillingsprocessen 
som har været brugt siden Phil Youngs tid.

Titleist er det førende boldmærke på verdens tours år efter år. Det er 
den klart mest spillede golfbold og den golfbold med flest sejre. Vi er 
stolte over at så mange sætter deres tillid til os. 

Valg af den rigtige logo golfbold er vigtig for den kræsne golfer.
Vælger du logobolde fra Titleist får du en perfekt repræsentant for dit 
varemærke - et varemærke som står for fremgang og kvalitet.
Ønsker du, at det du giver skal tages imod med ægte glæde og 
taknemmelighed er valget af logobolde meget enkelt - du er hvad du 
giver.

#1 IN WORLDWIDE WINS 2019

33

175

#1 WORLDWIDE BALL COUNT 2019

3,060Nearest Competitor

24,290
Nearest Competitor

TruFeel™
Har den 

blødeste feel 

af alle Titleist 

boldene, med 

god og stabil 

performance 

ved alle typer 

slag.

Tour Soft
Leverer blød 

feel uden at 

ofre hverken 

længde fra tee 

eller 

kontrol om-

kring greenen.

Pro V1®
Total 

performance

fra tee til green 

med en pene-

trerande bold-

flugt og meget 

blød feel.

Pro V1x®
Total 

performance

fra tee til green 

med høj 

boldflugt og 

blød feel.

Velocity™
Bolden som er 

designet til at 

spinne extremt 

lidt og dermed 

give mere 

længde på alle 

slag.

AVX®
Premium bold 

for golferen 

som prioriterer 

længde, ekstra 

blød feel og 

lav borende 

boldflugt.

Vælg din Titleist.




