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1 HUVUDPARTNER 3–4 ST 40.000 SEK
 » 1 st. stortavla vid entré samt allt som ingår i hålpartnerpaketet nedan.

2 HÅLPARTNER 18 ST 16.900 SEK
 » 20 st. greenfeebiljetter. (Biljetter kan bytas mot personlig spelrätt, 10 st./spelrätt *).
 » 2 st. personliga drivingrangekort (fria övningsbollar, dock max 3 hinkar/dag).
 » 2 st. spelplatser på sponsortävling (golftävling med middag).
 » Reklamplats på stor skylt vid klubbhuset.
 » Reklamplats på tavla vid herrtee (900x300 mm).
 » Reklamplats på tavla vid damtee (600x200 mm).
 » Möjlighet till exponering vid tee (efter dialog).
 » Rätt att arrangera en egen tävling till reducerad kostnad.
 » Länkning till er hemsida från www.aregolfklubb.com

3 FÖRETAGSPARTNER 6.500 SEK
 » En personlig spelrätt* på Åre GK. Kan bytas mot 10 st. greenfeebiljetter.
 » En spelplats på sponsordag (golftävling med middag).
 » Reklamplats – Företagsnamn på skylt vid klubbhuset.
 » Namnexpo i en större annons för Åre GK.
 » Länkning till er hemsida.

4 TÄVLINGSSPONSOR MINST 8.000 SEK
 Bli titelsponsor för en av våra öppna tävlingar under Åre Golfvecka.
 Ni namnger er tävling (med exempelvis ert fi rmanamn) och står för prisbordet till ett
 värde av minst 8.000 SEK exkl. moms. Ni får profi lering genom vår marknadsföring av  
 Åre Golfvecka i media samt att ni exponerar ert varumärke under tävlingsdagen på  
 banan med exempelvis banderoller, fl aggor etc.

FLER MÖJLIGHETER...
Flera möjligheter till spännande reklamytor, t.ex. greenfeebiljettreklam, hålfl aggor, parkering etc.
Kontakta oss med er idé, eller om du vill att vi ska komma med förslag...

Moms tillkommer samt reklamskatt (8%) på del av beloppet. Priserna gäller exponeringsytan i respektive paket.  
Produktion i form av skyltar, fl aggor etc. produceras och betalas av köparen.

* För personlig spelrätt krävs medlemskap i en golfklubb. Åre GK erbjuder medlemskap för 300:-.
Personliga grundläggande medlemsavgifter tillkommer för medlemmar i Åre Golfklubb.


