Bäste företagare!

Landskapet kring Bjurholm har formats av istider och
Öreälvens framfart. Vid de branta niporna i
Balbergets skugga finns en av Sveriges vackraste och
mest intressanta golfbanor.
Golfbanan lockar golfspelare från när och fjärran som
vill uppleva någonting speciellt och unikt. Dessutom
finns en trivsel och ett gemyt som man sällan ser
någon annanstans.
Det ideella arbetet och det folkliga engagemanget är
nödvändigt för att driva verksamheten framåt. En
golfbana är ganska dyr att hålla i ett bra skick och för
att kunna utveckla verksamheten behövs ekonomiskt
stöd. Vi är övertygade om att företag och andra
organisationer skulle kunna få ett mycket positivt
utbyte av ett ökat samarbete med Bjurholms Golf.
Som sponsor kan du och ditt företag bli en viktig del i
klubbens verksamhet och utveckling.
Tillsammans kan vi göra något bra ännu bättre

Några goda anledningar för ett företag att stödja
Bjurholms Golf:
• Det är ett sätt att marknadsföra sig för en bred
publik. Klubben har många medlemmar och antalet
golfare ökar ständigt.
• Golfbanan kan vara en utmärkt arena för att odla
bra kontakter genom aktiviteter med sina
anställda, andra företag eller andra parter.
• Bjurholm har ett underbart utbud av natur- och
friskvårdsaktiviteter. Golfbanans läge, vid Öreälven
och dess naturområden, gör det enkelt att
kombinera golf med andra aktiviteter.
• Du kan särskilt stödja vår verksamhet för barn och
ungdomar i Bjurholm med omnejd.

Bjurholms Golf
Mariebäck 3
91693 Bjurholm

Telefon: 0932-10756
kansliet@bjurholmsgk.se
www.bjurholmsgk.se

Sponsorerbjudanden

Sponsorerna delas in i kategorier beroende på hur
omfattande samarbetet är. Alla sponsorer erbjuds
exponering på hemsidan. Sponsorgolf består av en
tävling med efterföljande middag.

GULDGULD-sponsor, minst 30.000 kronor/år

Fyra platser till sponsorgolfen.
Halv sida annons i varje nummer av Släjdan

SILVERSILVER -sponsor, minst 15.000 kronor/år

Två platser till sponsorgolfen
Kvarts sida annons i varje nummer av Släjdan

BRONSBRONS-sponsor, minst 5.000 kronor/år

En plats till sponsorgolfen.
Kvarts sida annons i varje nummer av Släjdan

JÄRNJÄRN-sponsor, under 5.000 kronor/år
En plats till sponsorgolfen.

Företagsaktiviteter

Vi hjälper dig att skräddarsy aktiviteter som passar dig, ditt företag och dina kunder.
Här kommer några exempel på vad vi har att erbjuda.
Företagsgolf – en golftävling för er och/eller era kunder
Vi tillhandahåller funktionärer till tävlingen och tar fram resultatlistorna. Beroende på era
önskemål kan man till exempel ordna god mat och dryck, fria range-bollar, sidotävlingar,
speciella tävlingsformer, transport till/från banan, övernattning nära banan, utflykter och
sidoaktiviteter eller något annat som vi kommer överens om.
Prisexempel: 12000:- för en tävling med 30 deltagare som startar på första tee,
tävlingsadministration, fria range-bollar och golfbil under tävlingen.
Friskvårdsgolf – en dag tillsammans på golfbanan
Golf är inte bara tävling utan ett fantastiskt sätt att må bra. Varför inte prova på golf
tillsammans med vänner och kollegor under avslappnade former? Tillsammans med en
tränare får man lära sig grunderna utan några som helst krav. För den som inte vill spela
golf finns det fina naturområden kring golfbanan, ner mot Öreälvens vandringsled.

