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Flagstick Proudly Sponsors Junior Golf Program in China
Flagstick is very excited to announce our sponsorship of the Future Stars Golf Club in Kunming, China. This organization, founded and hosted
at nearby Sunshine Golf Club, is dedicated to popularizing the game of golf among Chinese youth. Since it was established in June, Future
Stars Golf Club has already introduced the game to nearly 200 juniors in Kunming. Read more below about Flagstick’s involvement!

HEADLINE SCOOPS
Flagstick Shows Commitment to Growing Golf at the “Grass Roots”
As dozens of golf courses are built each
year in China, it is becoming more and
more important to consider the game’s
future in this country. In response to calls
from top industry thinkers for support of
junior golf initiatives, Flagstick has
proudly taken up the challenge through
our recent sponsorship of the Future Stars
Golf Club in Kunming.
Located in southwestern China,
Kunming is a rapidly growing city of
seven million, and it has already made a
name for itself as one of China’s top golf
destinations. It is also Flagstick’s home
base in Asia. After getting to know the
founder of the Future Stars Golf Club,
Ms. Grace Yin, and Sunshine Golf
Club’s PGA Professional, Mr. Jerry
Chang, we knew we had found people
who shared our devotion to ensuring the
game’s future.
“We have been looking for an opportunity to give back to the game by
sharing our time and resources,” said
Adam Bozeman, Flagstick’s director of
business development. “It has been a
true pleasure to work with Jerry, Grace,
and the other great folks at Sunshine
Golf Club and the Future Stars Golf

Top: Two “Future Stars” hit shots during the team competition while their teammates look on excitedly.
Bottom Left: Jerry and Adam laugh with the kids while discussing golf course construction. Bottom right: Jerry’s team breaks their huddle.

Club. We all share a commitment to
making golf fun, accessible and
meaningful to junior golfers in China.”

On September 24th, Future Stars
Golf Club held its first Flagsticksponsored lesson at Sunshine. With ten
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Top Left: Jerry helps a “Future Star” with her backswing. Top Right: A student makes solid contact with a reminder to keep the head down!
Bottom: Adam Bozeman presents Flagstick’s sponsorship gift to Grace Yin of Future Stars GC and Jerry Chang of Sunshine GC.

energetic youngsters in attendance, we
had a great afternoon of golf. Adam
Bozeman and Vivian Wang of Flagstick
gave a brief introduction to our
company’s work, followed by Jerry
Chang providing classroom and driving
range instruction for over an hour.
Asked if he liked playing golf one of
the juniors replied, “Yes, I like it. No, I
don’t like it…I love it!” He explained that
he likes golf mostly because he gets to
meet new friends. It sounds to us like he
“gets it” already! What better reason
than fun-filled camaraderie to learn this
wonderful game?
On the heels of some remarkable
achievements by young Chinese golfers
in 2012 – 14-year old Andy Zhang
qualifying for the U.S. Open and 16-year
old Jing Yan qualifying for the Women’s
British Open – it is clear how much
potential China’s junior golfers have.
Flagstick is very proud to be a supporter
of the game’s future here, and we encourage our industry peers and colleagues to
join us in the effort to make golf more
accessible and affordable! Please feel
free to contact us if you are interested in
becoming a co-sponsor of this program.

Flagstick Courses Claim Six of the Top Ten Spots in China Golf
Course Rankings
Flagstick is very honored that six of the golf
courses where we provided construction
management have been included in
China’s Top Ten on the highly-regarded
course ranking website “Top 100 Golf
Courses of the World”.
The list of Flagstick courses and their
rankings is as follows: No. 1 – Stone

Forest International Country Club (Leader’s
Peak Course), No. 3 – Mission Hills
Haikou (Lava Fields Course), No. 4 –
Spring City Golf & Lake Resort (Mountain
Course), No. 5 – Mission Hills Haikou
(Blackstone Course), No. 8 – Mission Hills
Shenzhen (Norman Course), No. 10 –
Reignwood Pine Valley.

Above: The Leader’s Peak Course at Stone Forest International CC, one of the three spectacular courses at this facility near Kunming.
Right: Mission Hills Haikou’s Lava Fields Course was ranked at No. 3 alongside its sister-course, Blackstone, at No. 5.

This is a wonderful tribute to the work that
our construction management team has
done across China on a wide variety of
sites, terrains and climates. We thank and
congratulate our colleagues and clients at
these courses for their ongoing hard work to
keep these world-class facilities at the front
of the pack!
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COMPANY NEWS
Flagstick Completes Construction at Two Courses in China
During the summer months we managed
the finishing touches of construction at
two beautiful Schmidt-Curley Design
courses in southern China.
Nanlihu Golf Club, an hour’s drive
south of Haikou, the capital of Hainan
province, is a dramatic remodel
featuring palm tree-lined holes, undulating fairways, and devilish greens. Set
alongside Nanli Lake, 11 holes bring
the water into play, making this par-72,
7,000+ yard layout a tough yet fair test
from all tees. Flagstick’s team is thrilled
by the positive reviews the course has
already garnered. We thank all of the
many parties who worked so collaboratively to make this remodel a success
from start to finish.
Along the southern coast of Guangdong province, just a short skip across
the South China Sea from Hainan, lies
the sparkling new Poly Silver Beach
Golf Club. With unobstructed ocean
views on one side and mountains on
the other, this sun-drenched course is a

Left: The Schmidt-Curley Design course rendering shows the extent to which Nanli Lake comes into play at Nanlihu Golf Club
Top and Bottom Right: Two tee views at Poly Silver Beach Golf Club showing the variety of challenges that golfers will face

visual feast. And the golf is top-notch
too! Playing across sand dunes and
numerous water features, the design
complements the natural surroundings
and tests players with a wide variety

of shot-making challenges.
Next time you are in Hainan or
Guangdong, don’t miss out on the
chance to play these two newlyopened gems.

Martin Moore in “Golf Course Management China” Magazine
Justin Apel, executive director of the
Golf Course Builders Association of
America (of which Flagstick is a proud
member), wrote an excellent piece for
the July/August edition of “Golf
Course Management China” magazine. This magazine, published in
Mandarin Chinese by the Golf Course
Superintendents
Association
of
America, provides useful and relevant
insights to golf industry professionals in
China.
Justin’s article emphasizes the
GCBAA’s belief in the importance of
teamwork and the value of hiring
highly experienced professionals for

all stages of course design, construction and maintenance. In explaining
the work companies like Flagstick do,
he says “golf course builders and golf
course construction managers take
these visions and turn them into reality
by using extremely skilled laborers to
physically create…breathtaking views
along with a functioning ecosystem.”
The photos throughout the story
show Justin on a recent visit to Mission
Hills Haikou with Flagstick’s president
Martin Moore. We congratulate Justin
on this well-written article and thank
him for contributing his knowledge to
golf professionals in Asia.

Flagstick is the world’s leader in golf course construction management. With offices in North America and Asia, and experience
managing golf developments in over a dozen countries, Flagstick transforms the visions of golf course architects and developers
into reality. In recent years, Flagstick has managed the construction of five of Asia’s top ten resort golf courses, and our projects
have won numerous other accolades. *Flagstick is a proud member of the Golf Course Builders Association of America.
Learn more about Flagstick’s work and services at: www.flagstickgccm.com or contact us at: info@flagstickgccm.com
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Flagstick自豪地赞助中国的青少年高尔夫项目

Flagstick非常高兴地宣布我们对中国昆明的明日之星俱乐部的赞助。此俱乐部建立在阳光高尔夫俱乐部，立志于在中国
青少年中普及高尔夫运动。自从6月份成立以来，明日之星高尔夫俱乐部已经在昆明将此运动普及给了200名青少年。
请阅读以下内容了解更多Flagstick的参与情况。

头条
Flagstick为高尔夫事业的未来做出贡献
每年中国都会建造几十个高尔夫球场，
因此考虑高尔夫在中国的前景和未来就
变得越来越重要。为了响应行业内思考
者对青少年高尔夫球手积极性的支持的
号召，Flagstick自豪地接受了此挑战，
近期赞助了昆明的明日之星高尔夫俱乐
部。
昆明坐落在中国的西南地区，是一个
有七百万人口的快速发展的城市，同时
还是中国热门高尔夫球手聚集地。昆明
还是Flagstick在亚洲的总部所在地。有
幸结识明日之星高尔夫俱乐部的创始人
尹秀芳和阳光高尔夫俱乐部的PGA职业
球手Jerry Chang后，我们知道我们找
到了和我们一样致力于想保护高尔夫的
未来的人。
亚当.波兹曼，Flagstick的市场开发总
监，说到：“我们一直在寻找机会想通
过分享我们的时间和资源来回报高尔夫
运动。我们很高兴能和Jerry Chang，尹
总，阳光高尔夫俱乐部的其他同事以及
明日之星高尔夫俱乐部一起合作。我们

上图：两名“明日之星”在团队比赛中击球，其他的队友看起来很兴奋。
左下图：在讨论高尔夫球场建造的过程中，Jerry Chang和亚当和小学生们一起开心地笑着。右下图：Jerry的团队一起给队友鼓气

有着一样的承诺：尽量使高尔夫运动对

9月24日，明日之星高尔夫俱乐部在

参加了此活动，我们渡过了一个美好的

于中国的青少年高尔夫球手来说更有乐

阳光高尔夫球场举办了Flagstick赞助的

高尔夫下午。Flagstick的亚当.波兹曼

趣，易接近且有意义。

第一节课。共有10个精力充沛的小学生

和王萍简短地介绍了下公司的工作范围
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等，之后Jerry Chang 在教室和练习
场进行了一个多小时的高尔夫指导。
被问到是否喜欢打高尔夫，其中有
一个小学生回答到：“是的，我喜欢
打高尔夫。不，我不是喜欢，我热爱
打高尔夫。”他解释说他之所以热爱
打高尔夫是因为通过高尔夫认识新朋
友是件很有趣的事情。听起来他好像
已经认识新朋友了！还有比充满乐趣
的友情更好的学高尔夫的理由吗？
2012年中国年轻的高尔夫球手获得
了很多不凡的成绩，紧接着14岁的
Andy Zhang又获得了美国公开赛资
格，以及16岁的Jing Yan获得了英国
女子公开赛资格—这些都清楚的说明
了中国青年高尔夫球手的潜力。
Flagstick很自豪能成为高尔夫运动的
未来支持者，同时我们也鼓励我们的
同行和同事一起加入到我们的行动中
来，以使高尔夫运动更易接近且更能
负担得起！如果您有兴趣成为这个项
左上图：Jerry指导一名“明日之星”进行挥棒前的准备姿势。 右上图：一个小学生在老师的指导下保持正确姿势
左下图：亚当.波兹曼将Flagstick的赞助礼物交给明日之星高尔夫俱乐部的尹总和阳光高尔夫俱乐部的Jerry Chang。

目的赞助商，请随时联系我们。

Flagstick管理建造的高尔夫球场有六所入选了中国十佳高尔夫
球场的排名
Flagstick非常荣幸我们提供建造管理服

部（领袖峰球场）；第三名：海口观

我们的建造管理团队在中国接触过各种

务的6所高尔夫球场入选了中国十佳高

澜湖（Lava Fields 球场）；第四名：

各样的场地，地形和气候给我们的工作

尔夫球场，出现在非常出名的高尔夫球

春城度假村（山地球场）；第五名：

带来很多好处。我们在此感谢我们这些

场排名网站：世界100佳高尔夫球场。

海口观澜湖（黑石球场）；第八名：

球场上的所有的同事和客户，感谢他们

深圳观澜湖（诺曼球场）；第十名：

为了使此球场成为杰出球场所做的一切

华彬庄园高尔夫俱乐部。

努力。

Flagstick建造管理的球场名单和排
名如下：第一名：石林国际乡村俱乐

上图：领袖峰球场，是石林国际乡村俱乐部的三个球场之一，靠近昆明。
右图：海口观澜湖的Lava Fields球场是中国第三佳球场，它的姐妹球场-黑石球场是中国第五佳球场。
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公司新闻
Flagstick又在中国完成了两所高尔夫球场的建造管理
在夏季的几个月里，我们在中国南部
又完成了两所史密特.科里设计的高尔
夫球场的建造管理。
南丽湖国际高尔夫俱乐部是一所引
人注目的改造球场，以成排棕榈树的
球洞，波浪起伏的球道和魔鬼似的果
岭为特色，从海南省的省会海口市的
南边过去大概一个小时的车程。11个
洞是沿着南丽湖坐落着，使得水在打
球过程中会成为挑战，标杆为72杆，
此球场有7000多码使得它对于各个发
球台来说既有难度又公平。我们感谢
工作在此球场的各方的团结合作使得
此改造工程能从一开始到结束都如此
成功。

左图：史密特.科里设计的球场的效果图显示了在南丽湖高尔夫俱乐部打球时南丽湖如果形成挑战。
上图和右下图：保利阳江高尔夫俱乐部的两处发球台，展示了高尔夫球手可能面临的各种各样的挑战。

在广东省的南部海岸 边 ， 就 在 海 南

战测试球手。

岛穿过中国南海的对面，坐落着闪闪

就是一场视觉盛宴。同时此球场的

发光的新保利阳江高尔夫俱乐部。一

设计建造等也是一流的。在沙丘和

下次如果您在海南或者广东，千

面是不受任何阻碍的海景，另一面是

众多水景之间打球，此设计也使得

万不要错过在这两所新开的球场上打

绵 延起伏的山峰，此阳 光 普 照 的 球 场

周边环境更完美且通过各种障碍挑

球的机会。

马丁•摩尔—“中国高尔夫管理”杂志
贾斯汀.阿佩尔，美国高尔夫球场建

的价值。在解释像Flagstick这类公

造协会的执行总裁（Flagstick是此

司的工作范围时，贾斯汀说到“高

协会的荣誉会员），曾为“中国高

尔夫球场建造者和建造经理通过非

尔夫管理”杂志的7/8月刊写过一篇

常有技能的人工将这些设计转化为

文章。此杂志由美国高尔夫球场管

现实创造出令人激动的景色和能正

理人协会通过普通话出版，向中国

常运作的生态系统。

的高尔夫行业专业人士提供有用的
相关讲解。

此部分穿插的图片显示的是贾斯
汀近期和Flagstick的总裁马丁.摩

贾 斯 汀 的 文章 强 调 了 美 国 高 尔 夫

尔一起去参观海口观澜湖。我们祝

球场建造协会相信团队合作的重要

贺贾斯汀的优美的文章并且感谢他

性和在球场设计，建造和维护的各

为亚洲的高尔夫专业人士贡献他的

个过程中雇佣经验丰富的专业人士

知识。

Flagstick 是世界领先的高尔夫建造管理者。在北美和亚洲都有办公室，并且在数十个国家都有高尔夫建造管理经验，
Flagstick 将高尔夫设计师和开发商的理念变成了现实。近几年，Flagstick 管理建造了亚洲十佳高尔夫球场中的前五
家高尔夫球场，我们其他的项目也赢得了无数的嘉奖。

*Flagstick 是美国高尔夫建造者协会的荣誉会员。

欲了解更多关于旗杆管理公司的工作和服务请登录：www.flagstickgccm.com

或者发邮件至：info@flagstickgccm.com
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Flagstick tự hào tài trợ chương trình đào tạo golf cho thiếu nhi Trung Quốc
Flagstick rất vui mừng khi là nhà tài trợ cho Câu lạc bộ golf Những ngôi sao tương lai tại Côn Minh, Trung Quốc. Chương trình này, được thành lập
và tổ chức tại Câu lạc bộ Golf Sunshine, nhằm mục đích phổ biến bộ môn golf cho giới trẻ Trung Quốc. Từ khi được thành lập vào tháng 6, Câu lạc
bộ Golf Những ngôi sao tương lai đã giới thiệu môn golf tới 200 thiếu nhi ở Côn Minh. Hãy xem thêm thông tin về sự đóng góp của Flagstick.

Những thông tin mới nhất
Flagstick cam kết phát triển môn golf
Khi hàng chục sân gôn được xây dựng mới
hàng năm ở Trung Quốc, việc đầu tư và phát
triển cho tương lai của môn golf ở đây càng
ngày càng quan trọng hơn. Hưởng ứng lời
kêu gọi hỗ trợ phát triển cho những nhân
tài trẻ về golf, Flagstick tự hào đảm nhận
công việc đầy thử thách này thông qua việc
tài trợ cho câu lạc bộ golf Những ngôi sao
tương lai ở Côn Minh.
Nằm ở Tây Nam Trung Quốc, Côn Minh
là thành phố có tốc độ phát triển nhanh
chóng với 7 triệu dân, đã khẳng định vị trí
của mình là một trong những điểm đến
hàng đầu về golf ở Trung Quốc. Đây cũng là
nơi đặt văn phòng Flagstick ở Châu Á. Sau
khi gặp gỡ những người sáng lập của Câu
lạc bộ golf Những ngôi sao tương lai, Ms
Grace Yin và Mr Jerry Chang, PGA của Câu
lạc bộ Golf Sunshine, chúng tôi biết rằng
chúng tôi đã tìm thấy được những người có
chung mong muốn cống hiến để xây dựng
tương lai của môn golf.
“Chúng ta tìm kiếm cơ hội để cám ơn
môn golf bằng cách chia sẻ thời gian và
nguồn lực của chúng ta”. Adam Bozeman,
giám đốc phát triển kinh doanh của
Flagstick nói: “ Thật vinh hạnh khi làm việc
với Jerry, Grace và những cộng sự tuyệt vời
khác ở Câu lạc bộ Golf Sunshine và Câu lạc
bộ Golf Những ngôi sao tương lai. Tất cả
chúng ta cùng chia sẻ để tạo nên một sân

Trên: Hai “Ngôi sao tương lai” với những cú đánh trong giải thi đấu đồng đội trong khi đó những thành viên khác trong đội của họ hào hứng cổ vũ.
Dưới trái: Jerry và Adam cùng vui cười với các bạn trẻ khi thảo luận về xây dựng sân golf. Dưới phải: Đội của Jerry đang ủng hộ nhau.

chơi golf vui vẻ, gần gũi và thật ý nghĩa cho
những gôn thủ trẻ tuổi ở Trung Quốc.”
Vào ngày 24/09, Câu lạc bộ Golf Những

ngôi sao trẻ đã được tổ chức những buổi
học đầu tiên ở Sunshine dưới sự tài trợ của
Flagstick. Với sự tham gia của 10 bạn trẻ,
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Trên trái: Jerry giúp cho một “ Ngôi sao tương lai” với cú backswing của cô ấy.
Trên phải: Một học viên đang được hướng dẫn cách tiếp xúc bóng chính xác trong khi vẫn phải giữ đầu cúi xuống.
Dưới trái: Adam Bozeman trao quà của nhà tài trợ Flagstick cho Grace Yin - Câu lạc bộ Golf Những ngôi sao tương lai và Jerry Chang - Câu lạc bộ Golf Sunshine.

chúng tôi đã có một buổi chiều với golf thật
tuyệt vời. Adam Bozeman và Vivian Wang
của Flagstick đã giới thiệu ngắn gọn về công
ty và tiếp theo đó Jerry đã cung cấp cho lớp
học và sân tập bài hướng dẫn diễn ra hơn
một giờ.
Khi được hỏi có thích chơi golf không,
một trong những thiếu niên đã trả lời, “ Có,
tôi rất thích nó. Không, Tôi không thích
nó…Tôi yêu nó!” Cậu bé đã giải thích lý do tại
sao lại nói như vậy vì cậu thấy thật vui khi
gặp gỡ những người bạn mới. Điều đó như
nói với chúng ta rằng, cậu ấy đã sẵn sàng. Có
lý do nào tốt hơn tình bạn thân thiết để cùng
học môn chơi tuyệt vời này?
Điểm lại một số thành tích của các golf
thủ trẻ Trung Quốc trong năm 2012, golf thủ
14 tuổi Andy Zhang đã vượt qua vòng loại tại
giải Mỹ mở rộng năm 2012 và golf thủ Jing
Yan, 16 tuổi cũng vượt qua vòng loại tại giải
Nữ Anh mở rộng – Điều đó cho thấy rằng có
rất nhiều gôn thủ trẻ tiềm năng ở Trung
Quốc. Flagstick rất tự hào để là nhà tài trợ
cho tương lai của môn golf này, và chúng tôi
mong muốn những đồng nghiệp và cộng sự
cùng tham gia với chúng tôi để làm cho bộ
môn golf ngày càng phổ biến và được tiếp
cận với nhiều người hơn. Vui lòng liên lạc với
chúng tôi nếu bạn mong muốn trở thành
nhà đồng tài trợ của chương trình.

Flagstick đã thực hiện 6 trong 10 sân golf được xếp hạng hàng đầu ở
Trung Quốc
Flagstick rất vinh dự khi có 6 sân
golf chúng tôi đã cung cấp dịch vụ
quản lý xây dựng được nằm trong
danh sách xếp hạng những sân golf
hàng đầu ở Trung Quốc tại website
“100 sân golf hàng đầu trên thế
giới”.
Danh sách những sân golf của

Flagstick quản lý xây dựng và xếp
hạng theo thứ tự như sau Số 1 –
Stone Forest International Country
Club (Sân Leader’s Peak), số 3 –
Mission Hills Haikou (Sân Lava
Fields) , số 4 – Spring City Golf &
Lake Resort (Sân Mountain), số 5 –
M i s s i o n H i l l s H a i k o u ( S â n B l a c k-

Trên: Sân Leader’s Peak ở Câu lạc bộ golf quốc tế Stone Forest, một trong ba sân golf tuyệt đẹp gần Côn Minh
Phải: Sân Lava Field - Mission Hills Haikou được xếp hạng thứ 3 ngay cạnh sân Blackstone, xếp thứ 5.

stone), số 8 – Mission Hills Shenzhen
(Sân Norman), số 10 – Reignwood
Pine Valley.
Đây là đánh giá tuyệt vời cho các đội
quản lý xây dựng của chúng tôi đã đạt
được khi làm việc trên nhiều địa hình,
bề mặt và điều kiện thời tiết khác nhau
trên khắp đất nước Trung Quốc.

THE SCOOP

Bản tin tháng:

Tin tức từ các Đội

Tin tức Công ty
Flagstick hoàn thành xây dựng 2 sân golf ở Trung Quốc
Trong suốt những tháng mùa hè, chúng tôi
đã hoàn thành những công việc cuối cùng
tại hai sân tuyệt đẹp của Schmidt – Curley
thiết kế ở miền Nam Trung Quốc.
Câu lạc bộ Golf Nanlihu, cách Hải Khẩu,
thủ đô của Hainan một giờ lái xe, là một
sân golf được cải tạo lại với những hàng cọ
nổi bật dọc theo các hố gôn, những
fairway gợn sóng và những green khó.
Nằm bên cạnh hồ Nanli, với 11 hố golf có
bẫy nước, sẽ là một sân golf, par 72 dài hơn
7000 yard, đầy thử thách từ tất cả các tees.
Đội quản lý xây dựng của Flagstick đã rất
phấn khích khi nghe được những đánh giá
rất tích cực về sân golf mới mở cửa lại này.
Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới
tất cả những đơn vị đã tham gia, những
người đã cùng cộng tác hiệu quả và làm
cho sân golf này là một thành công rực rỡ.
Nằm dọc bờ biển phía nam của tỉnh
Quảng Đông, gần khu vực đảo Hải Nam, là
Câu lạc bộ golf mới hoàn thành Poly Silver
Beach. Với khung cảnh đại dương trải rộng
không bị che khuất và những ngọn núi ở
phía sau, chúng ta như được ngắm nhìn

Bên trái: Bản thiết kế sân golf của Schmidt – Curley chỉ ra những vị trí mà hồ Nanli chạy qua ở Câu lạc bộ Golf Nanlihu.
Trên và dưới phải: Hai tee ở Poly Silver Beach Golf Club đã chỉ ra những thách thức mà các gôn thủ sẽ đối mặt.

một sân gôn ngập nắng. Và sân golf này
cũng là điểm đáng để ghi nhớ. Các đường
golf chạy dọc theo những cồn cát và
những cảnh quan nước, nhà thiết kế đã
bổ sung thêm những khung cảnh tự

nhiên xung quanh và thử thách các tay
golf với những cú đánh đầy thách thức.
Nếu lần tới bạn có cơ hội tới Hainan
hay Quảng Đông, đừng bỏ lỡ cơ hội để
chơi golf ở hai hòn ngọc mới này.

Martin Moore trên tạp chí “Golf Course Management China”
Justin Apel, giám đốc điều hành của Hiệp
hội các nhà xây dựng sân golf của Mỹ (mà
Flagstick là thành viên của hiệp hội), đã có
một bài viết tuyệt vời trên tạp chí “Golf
Course Management China” tháng 7/8.
Tạp chí này, xuất bản bằng tiếng Trung
bởi Hiệp hội các giám đốc sân của Mỹ
(GCSAA), cung cấp những thông tin hữu
ích và liên quan tới những chuyên gia golf
ở Trung Quốc.
Bài báo của Justin Aple đã nhấn mạnh
vào sự tin tưởng của GCBAA với tầm quan
trọng của việc hợp tác theo nhóm và giá
trị của việc sử dụng những chuyên gia
làm việc có kinh nghiệm trong tất cả
những giai đoạn thiết kế sân, xây dựng và

bảo dưỡng sân golf. Để diễn tả rõ hơn về
công việc mà những công ty như Flagstick
làm, ông ấy đã nói: “Người xây dựng sân
golf và người quản lý xây dựng đã có
những tầm nhìn rộng và thực tế bằng
cách sử dụng những lao động với những
kĩ năng vượt trội để tạo ra những điều tự
nhiên nhìn theo hướng.
Những bức ảnh đăng trong bài báo
cho thấy Justin trong chuyến viếng thăm
gần đây tới sân golf Mission Hills Hải Khẩu
cùng với Martin Moore, chủ tịch của
Flagstick. Chúng tôi xin chúc mừng Justin
với bài báo đặc sắc và gửi anh lời cảm ơn
vì đã đóng góp những thông tin đặc sắc
cho các chuyên gia golf ở châu Á

Flagstick là công ty hàng đầu trên thế giới về quản lý xây dựng sân golf. Với văn phòng ở Bắc Mỹ và châu Á, cùng với kinh nghiệm quản
lý xây dựng triển khai sân golf ở hàng chục quốc gia khác nhau, Flagstick biến ý tưởng của các nhà thiết kế sân golf và các chủ đầu tư
thành hiện thực. Trong những năm gần đây, Flagstick đã quản lý xây dựng năm trong số mười sân golf nghĩ dưỡng hàng đầu châu Á, và
những dự án của chúng tôi còn đạt được rất nhiều giải thưởng khác.
* Flagstick tự hào là thành viên danh dự của Hiệp hội các nhà Xây dựng sân golf Hoa Kỳ.
Tìm hiểu thêm về các dự án và dịch vụ của Flagstick tại: www.flagstickgccm.com hoặc liên hệ chúng tôi tại: info@flagstickgccm.com

