Huvudpartner (18 st).
INNEHÅLL:
1st spelrätt för en fyrboll per vecka under lågsäsong vardagar
29/3 – 13/6 och 9/8 – 24/10 (18 x 2 000 kr).*
5 st rangekort laddade med 12 hinkar/kort

(36 000 kr)
(750 kr)

Företagsgolf för 25 personer** (1 timma) inklusive
vagn, pollett, banguide och tävlingsservice.

(14 000 kr)

Företagsreklam på teeskylt.
Företagets logga i golfklubbens banguide.		
Reklamskylt med företagsnamn i klubbhuset.		
Företagsnamnet i golfklubbens alla nyhetsbrev.
Reklam på golfklubbens hemsida.
(10 000 kr)

Reklamvisning
i TV (2000 visningar à 10 sek).
(3 000 kr)
		
Restaurangkonto á 3 000 kronor (inkl moms).
(3 000 kr)
Gemensam sponsorresa till Troia, Portugal 7-10/10 2021 för 1 person.

(12 000 kr)

Gratis lån av konferenslokal.
(Summa ord pris pris 78 750 kr + moms)

36 000 kr + moms
*

Man kan byta spelrätten för en fyrboll mot 15 greenfeebiljetter högsäsong.

**

Vid större företagsgolf (än ovan angivna 25 personer) tillkommer 6 250 kronor för en
halvtimma starttid och 12 500 kronor för en timma, osv. Här ingår också vagn, pollett och
banguide.

2021-02-17

Partner

14 000 kronor + moms per år.
INNEHÅLL:
5 st rangekort laddade med 12 hinkar/kort

(750 kr)

Skylt med företagsnamn i klubbhuset.
50% på hyra av konferenslokaler.
12 st greenfeebiljetter högsäsong.

(7 200 kr)

Restaurangkonto á 3 000 kronor (inkl moms).

(3 000 kr)

Partner Padelbanan

14 000 kronor + moms per år.
INNEHÅLL:
Företagets logoype på glaset på Padelbanan.
50% på hyra av konferenslokaler.
Padelkonto för 15 timmar

(4 800 kr)

Restaurangkonto á 3 000 kronor (inkl moms).

(3 000 kr)

Huvudpartner Padelbanan
25 000 kronor + moms per år.
INNEHÅLL:
Företagets logoype på glaset på Padelbanans kortsidor
Företagets namn på banan i bokningssystemet.
100% rabatt på hyra av konferenslokaler.
Padelkonto för 25 timmar

(8 000 kr)

Restaurangkonto á 3 000 kronor (inkl moms).

(3 000 kr)

2021-02-17

Tillval för samtliga partners.
Köp av paket med greenfeebiljetter (inkl moms):
- 10 st greenfeebiljetter, ord pris 6 950 kr.

6 000 kr

Restaurangkonto (eget angivet belopp).
Grönt Kortkurs på företaget för upp till 8 personer (12h)

8 000 kr

Reklam i TV-visningen, 200/visningar/dag à 10 sekunder
under en månad

3 000 kr

Golfintroduktionsprogram, puttning, range och
övningsbana för upp till 50 personer
Golfbil med Er logotype. Ger fri tillång till golfbil.
Sponsorn står för kostnaden att logga bilen.
Vid avtal på minst 3 år ingår den kostnaden.

100 kr/pers

8 500 kr

Reklam på flaggor på Stora Puttinggreenen.
Dessutom förmåner enligt Huvudpartner.

36 000 kr

Reklam på flaggor på Lilla Puttinggreenen.
Dessutom förmåner enligt Partner.

15 000 kr

Reklam på avståndsskyltar på Driving Rangen.
Dessutom förmåner enligt Partner.

42 500 kr

Reklam på Scorekort.
Dessutom förmåner enligt Partner.

15 000 kr

Reklam på skylt och flaggor på Övningsområdet
Dessutom förmåner enligt Partner.

30 000 kr

Padeltennis, 10 x 1 tim

2020-12-15

3 000 kr

