PAKKET A

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst verkrijgt sponsor van gesponsorde:






1 speelrechten op naam logo en websitekoppeling op website
vermelding op sponsorbord
deelname aan de jaarlijkse sponsordag met 2 personen;
1x per jaar kosteloos gebruik vergaderruimte
20 vouchers voor speelrondes van 9 holes |kosteloos| met een
geldigheidsduur van 12 maanden;

Totaal contract met 1 speelrecht op naam € 2.250,00

Extra speelrecht op naam € 1.000,00
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PAKKET B – voor beginnende golfers

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst verkrijgt sponsor van gesponsorde:







1 speelrechten op naam bij contractduur van 3 jaar, eerste jaar € 500.korting t.b.v. lespakket
logo en websitekoppeling op website
vermelding op sponsorbord
deelname aan de jaarlijkse sponsordag met 2 personen;
1x per jaar kosteloos gebruik vergaderruimte
20 vouchers voor speelrondes van 9 holes |kosteloos| met een
geldigheidsduur van 12 maanden;

Totaal contract met 1 speelrecht op naam € 2.250,00

Extra speelrecht op naam € 1.000,00
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PAKKET C

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst verkrijgt sponsor van gesponsorde:







1 companycard
logo en websitekoppeling op website
vermelding op sponsorbord
deelname aan de jaarlijkse sponsordag met 2 personen;
1x per jaar kosteloos gebruik vergaderruimte
20 vouchers voor speelrondes van 9 holes |kosteloos| met een
geldigheidsduur van 12 maanden;

Totaal contract € 2.750,00

Companycard
Voor zowel pakket A, B en C is het mogelijk een 2 speelrecht (vrij op naam) via een
companycard te nemen.
Kosten voor een companycard bedraagt € 1.500,00 per jaar.
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AANVULLENDE SPONSORMOGELIJKHEDEN

 HOLESPONSOR
Holesponsor van dames- en herentee. inclusief aanmaak van de borden. De
geldigheidsduur van de overeenkomst is minimaal 3 jaar.
Als extra module bij een basis sponsorcontract bedraagt € 1.500,00 per jaar.
Voor bedrijven die géén speelrechten hebben is het mogelijk holesponsor te
worden of op de dames- of op de herentee.
De geldigheidsduur van de overeenkomst is minimaal 3 jaar en bedraagt
€ 1.000,00 per jaar.
De geldigheidsduur van de overeenkomst voor één jaar bedraagt € 2.000,00

 5 HOLES PAR 3 BAAN
Sponsoring van de 5 holes par 3 baan met borden op iedere hole
inclusief aanmaak van borden.
De geldigheidsduur van de overeenkomst is minimaal 3 jaar en bedraagt
€ 3.000,00

 HOLECUPS
Er zijn totaal 23 holecups verdeeld over de 18 holes baan en de 5 holes par 3 baan,
inclusief aanmaak reclame-uitingen van holes
De geldigheidsduur van de overeenkomst is minimaal 3 jaar en bedraagt € 2.500,00
per jaar.
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 HOLE VERWIJZERINGSBORDEN
Voor u is er dan nu een unieke mogelijkheid om uw logo te communiceren middels
de vermelding van de bedrijfsnaam en|of reclame-uiting op een reclamebord ter
plaatse van een van de afslagplaatsen (zowel rood als geel) van de HOLES 1 t|m 18.
De contractduur is 2 jaar en bedraagt € 250,00 per jaar.
De bedragen voor het monteren van uw bedrijfsnaam op het reclamebord bedraagt
éénmalig € 75,00
 WEDSTRIJDSPONSOR
Het is mogelijk om bijvoorbeeld sponsor te worden van de jaarlijkse Matchplay
kampioenschappen of Strokeplay kampioenschappen of andere wedstrijden de
voorwaarden hiervoor moeten we nog bepalen.
 SPONSOR VAN BIBBERCOMPETITIE
Dit kan tegen een nader te bepalen bedrag per jaar, waarbij bijvoorbeeld de
sponsor de prijzen beschikbaar stelt en de spelers het diner aan het eind van de
competitie zelf betalen. Dit moet ook nog worden ingevuld.
PAKKETAANBIEDING
Voor minimaal 3 bedrijven samen die net beginnen met golf is het mogelijk een
pakketaanbieding samen te stellen. De commissie Golf & Business zal hier per
geval een aanbieding samenstellen.
ADVERTEREN OP ONZE WEBSITE
Ook bestaat de mogelijkheid om op de homepage van onze website te
adverteren met een doorlink naar uw eigen site. De kosten zijn € 40,00 per maand
Contractduur minimaal 1 jaar.
Aanleveren logo
We ontvangen graag uw logo als een PNG of JPG bestand en de url gegevens van uw
website. U kunt dit per mail sturen naar: info@leeuwardergolfclub.nl
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