Företag och sponsorer 2007

Golfbanan är en positiv mötesplats som sedan länge använts av företag för att visa upp
sig och knyta kontakter. I och med utbyggnaden till 18 hål har vi nu möjlighet att utöka
samarbetet med företag och andra parter.

Varje överenskommelse är unik och vi värdesätter långsiktiga samarbeten. Här kommer
ett antal exempel på samarbetsformer, och vi är öppna för nya idéer.
Golfhål, övningsgreen eller driving
Anläggningen har många platser där man kan vara range: 10000:synlig. Det finns säkert andra objekt än de här
Golfbil: 10000:nämnda som kan bli föremål för sponsorskap.
Skylt vid parkeringen: 3000:Sponsorobjekt på banan

Bidra med materiel och tjänster

Exempel: Annonsplatser,
byggmaterial, maskiner och växter

Företagsgolf

Standardpaketet inkluderar:
Administration kring tävlingen,
greenfee för deltagarna, fria
rangebollar och tillgång till golfbil.

Ett sponsorskap behöver inte handla om pengar.
Golfanläggningen behöver alltid sådant som skulle
kunna vara en del av ett ”mjukt” sponsorskap.

Många företag har golftävlingar för anställda eller
affärskontakter. Kanske är det dags att utmana
konkurrenten på en match?
Vi kan ta på oss stora och små arrangemang efter Fast kostnad: 3000:era önskemål. Man kan till exempel inkludera mat, Per deltagare: 300:fika, transporter och diverse kringarrangemang.
Exempel, 30 personer: 12000:-

Exempel: 8000:- för 20 deltagare
En dag på golfbanan behöver inte bara handla om en vardag (10 spelar, 10 har
att spela golf. Det är ett bra tillfälle att lära känna undervisning/träning) inklusive
sina kollegor, prova på golf eller bara att ladda om fika och mat
batterierna. Vi erbjuder spel, utbildning, träning
och underbara naturupplevelser.
Friskvårdsdagar

Starttider (greenfee)

Golfspel är ett utmärkt sätt att representera. Man
kan umgås avslappnat under några timmar

Annonsera
Klubbtidningen Släjdan utkommer 3-4 gånger per
år i A4-format. Alla 1000 exemplar riktar sig direkt
till medlemmarna, och indirekt till gästerna.
På hemsidan kan man ha sin logotyp synlig på
första sidan inklusive länk direkt till er hemsida.

Fast starttid (boll) en gång i
veckan, inklusive greenfee: 5000:Greenfee-biljetter: 250:-/st

Släjdan (per nummer):
1/1 sida 1500:1/2 sida 1000:1/4 sida 500:1/8 sida 300:Hemsidan: 1000:- per år

Alla angivna priser är exklusive moms. Eventuell annonsskatt och tillverkningskostnader
för skyltar och dylikt tillkommer.
Bjurholms GK är en ideell idrottsförening
som äger och driver golfanläggningen i
Mariebäck, strax norr om Bjurholm.
Det är en unik anläggning som erbjuder
golf i en vacker och kuperad terräng. ”Den
trevliga golfklubben” utnämndes av Göran
Zachrisson till ”en av världens fem
vackraste banor med nio hål”. Numera har
den 18 hål och den har blivit ännu bättre.
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