PARTNER 2020

Partner till Landskrona Golfklubb
I norra Borstahusen finner ni vår omtyckta 36 håls anläggning alldeles vid kanten av Öresund.
Läget är optimalt i Öresundsregionen vilket inte minst kan ses genom tillväxten av företag och
boende i vårt närområde.
Vi har en komplett anläggning med restaurang, shop, studio, gym och range. Allt drivs i klubbens
egna regi för att säkerhetsställa en god service till våra besökare. Banorna och våra generösa
träningsområden håller hög kvalité och här finns något för alla kategorier av golfare.
Genom våra partnerpaket får ni tillgång till golf och aktiviteter som kan ge ert företag värdefulla
kontakter och framtida affärsrelationer. Paketen är anpassade för såväl små som stora företag.
Vi ser fram mot att få ta hand om era medarbetare och kunder 2020.
Välkomna!

Aktiviteter
Nätverksgolf 9 hål, 22:e april, 24:e juni, 19:e augusti
Vid 3 tillfällen kommer vi att arrangera nätverksgolf med start kl 15.00.
22:e april på Hildesborg, 24:e juni på Erikstorp samt den 19:e augusti på Hildesborg.
Partnergolfen 4:e juni
Årets tävling spelas på Erikstorp som en 2-manna texas scramble där man måste räkna 6
utslag/spelare. Vi börjar med lunch på Brasseriet kl 12.00, shotgunstart kl 13.30 samt avslutar
med grill och prisutdelning.
Utflykten 4:e september
Fredag 4:e september åker vi på partnerutflykt och spelar golf.
Vinprovning, 19:e november
Vår vinprovning med Kaj Ströberg är alltid lika populär.
Kaj har alltid en trevlig historielektion med glimten i ögat om aktuellt vinområde som vi provar
och garanterat goda viner.

Partnerpaket 2020
PARTNER
GULD

PARTNER
SILVER

PARTNER
BRONS

45.000kr

30.000kr

25.000kr

Företagsspel 4-boll
alla dagar obegränsat

Företagsspel 4-boll
mån-fre max 30 tillfällen

Företagsspel 2-boll
mån-fre max 30 tillfällen

Deltagande för
2 pers på partnerträffarna

Deltagande för
2 pers på partnerträffarna

Deltagande för
2 pers på partnerträffarna

1st valfri reklamplats
enligt lista nedan

1st valfri reklamplats
enligt lista nedan

1st valfri reklamplats
enligt lista nedan

Företagets logo på
Partnertavla

Företagets logo på
Partnertavla

Företagets logo på
Partnertavla

Företagets logo på klubbens
hemsida

Företagets logo på klubbens
hemsida

Företagets logo på klubbens
hemsida

Partnertröja och 1dz bollar

Partnertröja och 1dz bollar

Partnertröja och 1dz bollar

80 hinkar på driving rangen

50 hinkar på driving rangen

25 hinkar på driving rangen

5st greenfeebiljetter till andra
banor

PARTNER
BAS

10.000kr
10st greenfeebiljetter
Landskrona GK
Deltagande för
2 pers på partnerträffarna

Reklamplatser
- Hålsponsor, logo på teeskyltar & i tryckt banguide

20.000kr

- Golfbil, folierad med logo och eventuellt budskap

15.000kr

- Driving range, logo på stor skylt vid driving rangen

20.000kr

- Driving range, logo på 6st bollfack

12.000kr

- Korthålsbanan, logo på teeskyltar

10.000kr

Reklamplatserna kan väljas i mån av plats. Befintlig partner har förtur.

Företagets logo på
Partnertavla
Företagets logo på klubbens
hemsida
Partnertröja och 1dz bollar

Fakta Landskrona GK
- 2200 medlemmar, varav drygt 250 är juniorer.

- 64 000 ronder spelas under ett år varav ca 15 000 utgörs av gäster.
- Träningsområden, korthålsbana och restaurang är välbesökta av
gäster utifrån.

Alla priser är exklusive moms, reklamskatt och reklamproduktion

Vi erbjuder ett unikt samarbete mellan 6 golfklubbar med fokus på just ert företag.
Här får ni möjligheten att skapa affärer över gränserna, med Landskrona i söder till Mölle i norr.
Våra träffar har alltid en naturlig koppling till golf men B2B är lika viktigt.
"Ett nätverk där alla deltar för att man vill lära känna varandra och sen finns det en otrolig värme.
Alla är villiga att dela med sig av sin kontaktyta."
– Thomas Hansen Scandic Helsingborg Nord
För mer info och för att se vilka företag som är med se: www.golfnatverk.se
Pris: 12.000kr för en person/företag och 16.000kr för 2 personer/företag
(Man måste vara sponsor på Landskrona GK för minst 10.000kr för att köpa in sig i nätverket.)

Torsdag 13/2
07:30-09:00
09:30-

Rya GK
B2B med frukost
Möjlighet till golf

Torsdag 15/10 Mölle GK
07:30-09:00
B2B med frukost
09:30Möjlighet till golf

Torsdag 19/3
07:30-09-00
09:00-10:00
10:30-

Söderåsens GK
B2B med frukost
Custom fitting
Möjlighet till golf

Torsdag 19/11 Centralt i Helsingborg
18:30
Gåsamiddag

Torsdag 23/4
07:30-09:00
09:00-10:00
10:30-

Vasatorps GK
B2B med frukost
Golfträning med klubbarnas Pro:s
Möjlighet till golf

Torsdag 28/5
07:3009:0014:00

Landskrona GK
Incheckning, frukost
Kanonstart Företagsfinalen
Lunch & Prisutdelning

Torsdag 17/9
07:30-09:00
09:30-11:30

S:t Arild GK
B2B med frukost
Kanonstart Korthålsmästerskap

Erikstorp, 261 61 Landskrona

I

Tel 0418-44 62 60

I

www.landskronagk.se

I

info@landskronagk.se

