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Erbjudande från Örestads GK
Örestads GK erbjuder Er (1/11 2021 - 15/1 2022) nu förmånliga sponsorpaket
med reklamplatser och golfaktiviteter. VI har redan ett stort antal lojala och
engagerade sponsorer och vill med detta erbjudande försöka utöka
sponsringen av vår fina klubb och bana för att säkerställa en långsiktig
utveckling av verksamheten, där framtidsplanen och ungdomsverksamheten
är i fokus.
Örestads GK är vackert beläget i Lomma i närhet av hav och strand, har cirka
2 100 medlemmar med en stor juniorverksamhet (drygt 450 juniorer) och ett 60
tal sponsorer. Det finns 27 hål samt 18 korthål. För de som har ont om tid så är
9 hål eller korthålsbanan alltid tillgängligt utan att man behöver förboka.
Det finns ett stort modernt klubbhus med konferensmöjligheter och en
restaurang med generösa öppettider. Bra träningsmöjligheter med t.ex. en
drivingrange och flera PGA Pro's som du kan boka. Vår målsättning är att
klubben skall präglas av en vänlig och familjär miljö.
Vi har idag fem olika erbjudande (Par, Birdie, Eagle, Albatross och HIO) till
sponsorer/samarbetspartners.
Detta erbjudande avser alla paketen vid signerade av ett 2-årsavtal. Det är
ett introduktionserbjudande för den första avtalsperioden (ett år) och är ett
begränsat erbjudande som gäller fram till den 15/1 2022.
I tillägg till våra paket erbjuds Ni extra utan kostnad vid ett 2-årsavtal följande:
● Sex extra 18 håls greenfee biljetter
● Ett solo kort laddat med 10 medium hinkar att användas för träning när
drivingrangen är öppen
● 10% introduktionsrabatt på alla paket under den första avtalsperioden
Klicka här för en sammanställning av omfattning och priser för de olika
paketen. Det finns paket från drygt 11 500 kr till drygt 46 000 kr per år
beroende på omfattning. Självklart skräddarsyr vi ett reklampaket som passar
er bäst.
Är du intresserad av ett samarbete med oss, skicka ett mail till klubbchef
Niklas Karlsson på niklas@orestadsgk.com så återkopplar vi.
/Marknadskommittén Örestads Golfklubb
__________________________________________________________________________________________
27 hål + 18 korthål (pay&play) = God tillgänglighet och golf för alla!

