
Förstahandsvalet för golf 
i Västra Götaland

SPONSORKOMPENDIUM
Ett lönande samarbete… 
Ekarnas Golfklubb är i en framgångsvåg med 
stigande medlemsantal och antal besökare på 
klubben vilket innebär att över 25 000 golfrun-
dor årligen spelas på klubben. Vi vill ge ditt 
företag möjlighet att ta del av dessa framgångar. 
Genom ett samarbetsavtal med klubben kan 
ditt varumärke exponeras på ett flertal olika 
sätt men vi ser gärna att vi ger ditt företag möj-
lighet att ta del av våra resurser genom att ge 
dina kunder och/eller personal spel- eller andra 
rekreationsmöjligheter i vår vackra och härliga 
miljö. Vi kan ordna företagsarrangemang som 
representation och/eller som ett trevligt avbrott 
för dina anställda. Vi ordnar både måltider och 
boende på klubben.

I denna folder finner du ett antal färdiga paket 
som vi tagit fram men vi skräddarsyr gärna ett 
avtal som passar ditt företag på bästa sätt. Till 

alla avtalsförslag nedan kan du välja till golf-
rundor med anställda eller kunder, lektioner 
samt boende etc till starkt reducerade priser 
och restaurangen står ju alltid välkomnande 
för en trevlig stund.

Våra sponsorer kommer bjudas in till ett antal 
sponsorträffar där du kan knyta kontakter ha 
intressant utbyte med både klubb och andra 
sponsorer.

Varje vecka under säsongen kommer våra 
sponsorer att presenteras i ett rullande system 
såsom veckans sponsor, där får du som spon-
sor också möjlighet till ett särskilt kunderbju-
dande!

På klubbens hemsida kommer sponsorerna 
synas i en rullande presentation.



Paket 2, Skyltsponsor

Stor skylt vid parkeringen
Möjlighet att till starkt reducerat pris lägga valfritt 
aktivitetspaket.
Exponering på klubbens hemsida.
Mailutskick till samtliga medlemmar.

Pris 5.000 kr

Skylt vid tee och på soffa om det finns.
Möjlighet att till starkt reducerat pris arrangera valfritt 
aktivitetspaket.
Exponering på klubbens hemsida.
Mailutskick till samtliga medlemmar.

Pris 12.000 kr

Paket 4, Skylt på förrådsvägg

Skylt 70 x 50cm på förråd som ses vid ankomst till 
banan, vid avslutat spel samt från uteservering.
Logga på hemsidan.

Pris 3.500 kr

Paket 1, Hålsponsor

Paket 3, Parkeringsskylt

Treårsavtal.
Dubbelsidig stor skylt (2500x500 cm) på parkeringen.

Pris 5.000 kr



Paket 8, Scorekort

Tryck på scorekortet (2 sponsorer) som alla golfare får 
i sin hand.
Medlemsannons på hemsidan.
5 st geenfeebiljetter.

Pris 8.000 kr

Paket 7, Tävlingssponsor

Prisbord vid någon av våra tävlingar (min. 10.000 kr).
10 st greenfeebiljetter.
Exponering med valfritt budskap på startkortet.
Valfri övrig exponering ute på banan eller vid sam-
lingsplats.

Pris min 10.000 kr
Vi jobbar ihop lämpligt paket, även möjlighet att vara 
delsponsor, t.ex. 50%.

Paket 5, Rangesponsor

Reklamplats på avskiljare mellan slagmattorna.
Exponering på klubbens hemsida.

Pris 2.000 kr  

Paket 6, Skylt raststugan

Stor skylt (ca 100 x 50 cm) på raststugan efter nio spe-
lade hål där alla sitter och mår gott en stund i halvtid.

Pris 7.000 kr



Medlemskap?
Som sponsor till klubben kan du välja att inkludera spelrätter i 
sponsoravtalet eller utnyttja avdragsrätten för friskvårdsbidrag.

Rabatt 1.000 kr
Gäller på ordinarie pris för fullvärdigt senior-medlemskap

Holkprojekt
Vi vill gärna värna det rika djurlivet på och runt vår golfbana 
och hoppas därför att du vill vara med och stötta uppsättning av 
någon/några av de cirka 100 fågelholkar vi ämnar sätta upp vid 
banan men även vid vandringstråket längs ån. Du får då en skylt 
på Din fågelholk som visar att du bidragit till projektet. 
Vi kommer rikta oss mot mesar och starar men även ugglor och 
tornfalk samt bygga något ytterligare andhus i våra dammar. Alla 
dessa fåglar är i stort behov av hjälp med bostäder!

Pris 500 kr per holk/år 
Avtal skrivs helst på tre år i taget, vilket täcker tillverkning, upp-
sättning samt vård av holken.

Just nu!!
Köp ”din egen” stol i restaurangen med er logga på för 
500 kr. 
Vi har fler idéer med avsikt att kunna visa upp ditt fö-
retag men kanske även du har idéer på lager som vi kan 
diskutera, tveka inte att höra av dig till ”din” representant 
i vår sponsorkommité!

Tel 0514-120 67, mail info@ekarnasgk.se

Bra att veta
25 000 ronder spelas på banan varje 
säsong. 
18 000 av ronderna spelas av medlem-
mar, 95% är vuxna. Klubben har drygt 
1000 medlemmar där 1/3 kommer från 
Grästorp, 1/3 från Trollhättan-Väners-
borg-Vargön, 1/3 från övriga orter, bl a 
Nossebro.
7 000 av ronderna spelas av gäster. 95% 
är vuxna. 2 000 av gästerna kommer 
från Trollhättan-Vänersborg, 700 från 
Lidköping-Vara, 600 från Göteborg, 300 
från Norge.


