Det lille sponsorat

ALBERTSLUND GOLFKLUB

 4 greenfee billetter (værdi 5 x 200 kr.)
- eller 1 lektion på træningsområdet for op til 5 personer
(forudgående kendskab til golf er ikke en forudsætning)
 Skilt med firma logo ved parkeringsområdet.

Pris kr. 2.000,Company Day
 Kan tilkøbes de forskellige typer af sponsorater
 Company Day for dit firma op til 10 ansatte, hvor golfklubben
arrangerer instruktion og 9 hullers turnering med guides rundt
på banen. Drikkevarer og snacks før, under og efter matchen.
Forudgående kendskab til golf er ikke en forudsætning.

Pris kr. 4.900,Andre muligheder
Har du andre forslag til områder du gerne vil støtte, hører vi gerne om
det, så vi kan tilpasse et sponsorat særligt til dit firma.
En mulighed kan være at opstille en udstilling med præsentation af dit
firma og/eller dit firmas varer. Dette kunne for eksempel være i forbindelse med en match eller et andet arrangement i klubben, hvor mange
medlemmer deltager.

ET SPONSORAT
- gør din virksomhed synlig for golfklubbens medlemmer
Sponsorudvalg:
Peter Lauge Christensen, formand, nlauge@gmail.com
Peder Madsen, peder_madsen1448@me.com
Arne Bertram, arne.dot@post.tele.dk
Albertslund Golfklub • Snubbekorsvej 52-54 • 2620 Albertslund • Tlf. 4364 2577
sponsor@albertslundgolfklub.dk • www.albertslundgolfklub.dk

Albertslund Golfklub har ca. 500 medlemmer fra 8 til 99 år. Klubben
er primært præget af breddeidrætsudøvere, men vi har også et seriøst
ungdoms- og elitearbejde. Klubben er bygget op om værdier som frivillighed, hjælpsomhed, glæde ved kammeratlig konkurrence og respekt
for forskelle mellem generationer.
Golfsporten har i Danmark ca. 150.000 medlemmer og er pt. Danmarks 2. største idrætsgren, og med golfens tilbagevenden som olympisk disciplin ved legene i 2016 efter 112 års fravær forventes interessen for golfsporten at øges betydeligt.
Som sponsor i Albertslund Golfklub bliver I en del af et fællesskab. Et
fællesskab, som siden klubbens start i 1979 kun har vokset sig større og
stærkere. Som klub er det vigtigt for os, at vi har en vare at tilbyde vores sponsorer, således det er et samarbejde til gode for begge parter. Vi
har på de følgende sider opstillet nogle enkle sponsorløsninger, men er
selvfølgelig villig til at skræddersy netop den sponsoraftale, som I finder bedst for jeres firma.

Sponsorat af træningsfaciliteter
 Dit firmalogo på større områder, fx ved putting range, driving
range eller andet.
 Reklameplads på 2 af årets nyhedsbreve.
Nyhedsbrevet udsendes til samtlige medlemmer 12 x årligt.
 Dit firmanavn på sponsortavle ved klubhuset.
 2 pladser til årets sponsormatch for alle klubbens sponsorer.
 10 stk. greenfee billetter.

Pris kr. 7.000,Match sponsorat
 Dit firma fremstår som sponsor af en turnering, hvor reklame
vil fremgå på klubbens turneringskalender og i Golfbox hvor tilmelding til turneringen foregår.
 Dit firmas flag vil pryde golfklubbens flagstang på matchdagen.

Tee sted sponsorat
 Dit firmalogo på en informationstavle ude på banen
(eks. informationstavle på teested).
 Reklameplads på 2 af årets nyhedsbreve.
Nyhedsbrevet udsendes til samtlige medlemmer 12 x årligt.
 Dit firmanavn på sponsortavle ved klubhuset.
 2 pladser til årets sponsormatch for alle klubbens sponsorer.
 10 stk. greenfee billetter.

Pris kr. 5.000,-

 Op til 4 pladser i selve turneringen (DGU kort påkrævet).
 Ret til at opstille enkle reklamer omkring klubhus og 9. green.
 Ret til at overrække præmier og herunder reklamere for firmaet.
 Reklameplads på 2 af årets nyhedsbreve.
Nyhedsbrevet udsendes til samtlige medlemmer 12 x årligt.
 Dit firmanavn på sponsortavle ved klubhuset.
 2 pladser til årets sponsormatch for alle klubbens sponsorer.
 10 stk. greenfee billetter.

Pris kr. 5.000,- per matchdag

