
  SPONSOR SAMARBETE 2018

DIN SPONSRING BÖRJAR MED GRUNDPAKETET
     Deltagande för två personer i SponsorKickOff, lunch och därefter en rolig scramble
     Innan lunch får alla deltagare möjlighet att fynda i Golfshopen. Boka den 17 maj 2018.
     Sponsordagen - Torsdagen den 23 augusti. Vi träffas på förmiddagen, äter en lätt lunch,
     där efter tävling. Dagen avslutas med 3-rätters middag, prisutdelning och mingel.
     Du får en plats på vår hemsida, syns på sponsortavlan och i vår marknadsföring.

GRUNDPAKETET KOSTAR 5000:-

till alla ovanstående paket tillkommer grundpaketet för 5000:- / moms tillkommer på alla priser

Många av våra sponsorer 
föredrar den frihet som

greenfeecheckar innebär
Prislista
1 - 10 st 400:-/st
11 - 25 st 350:-/st
26-  300:-/st

GREEFEECHECKAR SCOREKORTET/PUTTINGGREEN SPELRÄTTER HÅLSPONSORER

Fyra platser på denna
populära mf-plats
pris   15.000:-/st

PUTTINGGREEN
Totalprofilering av platsen
dit alla spelare kommer

pris                      20.000-

Spelrätten ger dig möjlighet
att spela gratis alla dagar
pris. 

2-boll / dag 12.000:-
4-boll  / dag       20.000:-     

Du äger ditt hål - får en 
teeskylt, en 4-boll alla 
dagar - dessutom en 
företags-tävling för 

12 personer
             pris 25.000:-
   

Lasse Ström 070 7950595 lasse@dagnyson.se
Bo Haraldsson   070 3255999 bo.haraldsson@ha-bo.se
Håkan Stenqvist 070 5439124 haksten@hotmail.com

Nya möjligheter med Golfstore Trosa GK

Säsongen 2018 tar golfklubben över driften av Shop och Drivingrange.
Som sponsor ger det dig en möjlighet att samordna dina inköp på ett fördelaktigt sätt

LOGOBOLLAR      RANGEKORT     BRODYR/TRYCK      PRESENTKORT
        För dig som gillar att 

träna  - köp ett årskort 
på rangen eller ladda 
med valfri summa och 

ge bort som gåva.

Om du vill profilera ditt 
företag med snygga och 
funktionella fritidskläder.
Välj allt från pike´tröjor
till jackor och ullplagg

Den perfekta gåvan till 
alla golfare. Julklapp, 

födelsedagspresent eller 
uppmuntran.

Gäller hela 2018

SPONSORGRUPPENTROSA
GOLFKLUBB

0156 224 55
trosagk.se

Prispallen på 
Sponsordagen 2017

     

Vi har tillgång till dom 
flesta märken på

 marknaden och alltid
till konkurrenskraftiga

priser


