Företagspaket
Söderåsens Golfklubb 2020
Profilering
Reklamskyltar, Golfbilar (år 1 tillkommer faktisk skylt/dekalkostnad)
Låt Ert företag synas. Ni kan välja på ett antal olika platser för ert företags logotyp.
Det tillkommer 6,90% reklamskatt på nedan priser.
Plats
* Logo & Länk på hemsida
** Logoskylt på klubbhus
Logoskylt på golfhål + i digital banguide
Logodekal på juniortavla
Profilering digitala skärmar (bilaga 1)
Logo/stripad golfbil
Rangebollar 6000 st (avtal 2 år)

Pris
1 500 kr
3 000 kr
6 000 kr
5 000 kr
fr. 5 000 kr
10 000 kr
15 000 kr/år

Kombinera med……

Spel
Spelbrickor
Välj hur många spelronder ni behöver under året. (1 Rond = En spelare vid ett tillfälle)
Önskas fler spelronder går det givetvis bra att köpa till fler när ordinarie har spelats upp.
* Logo & Länk på hemsida ingår
** Logo & Länk på hemsida, Logoskylt på klubbhus ingår

Pers/dag

Ronder

4
4
4
4
4

10
25
50
75
100

Giltighet

Pris

Vardagar
4 000 kr
Vardagar
* 9 500 kr
Vardagar
* 18 000 kr
Vardagar ** 25 500 kr
Vardagar ** 32 000 kr

Pris/runda
400 kr
380 kr
360 kr
340 kr
320 kr

Giltighet
Alla dagar
Alla dagar
Alla dagar
Alla dagar
Alla dagar

Pris
4 500 kr
* 10 750 kr
* 20 500 kr
** 29 250 kr
** 37 000 kr

Pris/runda
450 kr
430 kr
410 kr
390 kr
370 kr

Personligt Fullvärdigt Partnermedlemskap
Alldag
5 900 kr

Vardag
4 900 kr

Greenfeebiljetter
Giltiga valfri dag under 1 år
Biljetter
10

Pris
4 500 kr

Hjärtesponsor Söderåsens GK 1966
Länk på klubbens hemsida & 2 greenfeebiljetter
Pris
1966 kr
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Nätverk
Vi erbjuder ett unikt samarbete mellan 6 golfklubbar med fokus på just ert företag. Här får ni
möjligheten att skapa affärer över gränserna, med Landskrona i söder till Mölle i norr.
Våra träffar har alltid en naturlig koppling till golf men B2B är lika viktigt.
Vi ordnar bl a träningsträff med alla våra Pros, Företagsfinal, korthålsmästerskap, föreläsningar samt
gåsamiddag. Vi träffas vid minst 8 tillfällen under året.

"Ett nätverk där alla deltar för att man vill lära känna varandra och sen finns det en otrolig värme. Alla
är villiga att dela med sig av sin kontaktyta."
– Thomas Hansen Scandic Helsingborg Nord -

För mer info och för att se vilka företag som är med, se: www.golfnatverk.se

Pris: 12.000 kr för en person/företag och 16.000kr för 2 personer/företag
** Logo & Länk på hemsida, Logoskylt på klubbhus ingår

Företagsgolf
Vid företagsgolf erhåller Ni högsta möjliga service i form av startlista, scorekort samt
resultatinmatning. Längsta Drive och Närmst Hål är givetvis också något som ingår. Vi skräddarsyr ett
upplägg som passar Ert företag. Behöver ni hjälp med inköp av priser till prisbordet har vi vår egen
golfshop.

Vardag 0-20 st.

30/3-28/6
+ 3/8-25/10
Löpande start
450 kr

30/3-28/6
+ 3/8-25/10
Kanonstart
500 kr

Vardag 30+ st.

400 kr

450 kr

Deltagare

29/6-2/8

29/6-2/8

Löpande start Kanonstart
500 kr
Tillämpas ej
450 kr

500 kr

Är ni intresserade av ett sponsorpaket eller vill förlägga en företagsgolf på Söderåsens Golfklubb är ni
varmt välkomna att kontakta Klubbchef Peter Tublén så hittar vi tillsammans en lösning som passar
Ert företag. Vi är flexibla, målet är att hitta en lösning som passar båda parter.

Vi ser fram mot att få höra från Er.
Med vänlig hälsning
Söderåsens Golfklubb

Peter Tublén

Klubbchef
peter@soderasensgk.se
0727-473337
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