Sponsor Program 2021

BLIV SET

Eagle Sponsor!

• 4 stk. spillerettigheder i Løgstør Golf Klub (1)
• 30 stk. gratis greenfeebilletter Sea Side Bane (2)
• 10 stk. gratis greenfeebilletter til Pay & Play Bane
(2)

• 10 stk. gratis greenfeebilletter til Krolf Bane (2)
• Sponsorskilt (Budskab) på Sponsortavle ved
klubhuset (A3 – gerne lamineret) (3)

• 2 stk gratis P-pladser i Gården på Raunstrupgård
• Gratis deltagelse med 4 personer i den årlige
sponsormatch

• Link fra vores hjemmeside til sponsors
hjemmeside.

• Mulighed for køb af ”Company Day” til specialpris
(4)

Prisen for et ”Eagle Sponsorat” er kr. 40.000,- Pr. år.

Birdie Sponsor!

• 2 stk. spillerettigheder i Løgstør Golf Klub (1)

• 15 stk. gratis greenfeebilletter Sea Side Bane

(2)

• 5 stk. gratis greenfeebilletter Pay & Play Bane (2)
• 5 stk. gratis greenfeebilletter Krolf Bane (2)

• Sponsorskilt (Budskab) på Sponsortavle ved klubhuset
(A3 – gerne lamineret) (3)

• 1 stk. gratis P-pladser i Gården på Raunstrupgård
• Gratis deltagelse med 2 personer i den årlige
sponsormatch

• Link fra vores hjemmeside til sponsors hjemmeside
• Mulighed for køb af ”Company Day” til specialpris
(4)

Prisen for et ”Birdie Sponsorat” er kr. 21.000,- Pr. år.

Par Sponsor!

• 1 stk. spillerettighed i Løgstør Golf Klub (1)
• 1 stk. gratis P-pladser i Gården på Raunstrupgård
• 6 stk. gratis greenfeebilletter Sea Side Bane(2)
• Sponsorskilt (Budskab) på Sponsortavle ved
klubhuset (A3 – gerne lamineret) (3)
• Link fra vores hjemmeside til sponsors hjemmeside

• Gratis deltagelse med 1 person i den årlige
sponsormatch
• Mulighed for køb af ”Company Day” til
specialpris (4)

Prisen for et ”Par Sponsorat” er kr. 11.000,- Pr. år.

Hul Sponsor!
Sea side Bane

• Sponsornavn ved teested, (40 x 15 cm.)

• Sponsorskilt (Budskab) på Sponsortavle i gården
på Raunstrupgård (A3 – gerne lamineret)

• Deltagelse for 1 person i den årlige
sponsormatch

• Link fra vores hjemmeside til sponsors
hjemmeside

Prisen for et ”Hul Sponsorat” er kr. 5.000,- pr. år.

v/3 års aftale kr. 4.500 pr. år.

Hul Sponsor!
Pay and Play Bane

• Sponsornavn ved teested, (40 x 15 cm.)
• Sponsorskilt (Budskab) på Sponsortavle i gården
på Raunstrupgård (A3 – gerne lamineret) (3)

• Deltagelse for 1 person i den årlige
sponsormatch

• Link fra vores hjemmeside til sponsors
hjemmeside
Prisen for et ”Hul Sponsorat” er kr. 3.000,- pr. år.

v/3 års aftale kr. 2.500 pr. år

Bane Sponsor!
Krolf Bane
12 huller

• Sponsornavn 1. teested, (40 x 15 cm.) (3)
• 10 stk. Greenfee til Krolfbane

• Deltagelse for 1 person i den årlige
sponsormatch på Krolfbanen.

• Link fra vores hjemmeside til sponsors
hjemmeside

Prisen for et ”Bane Sponsorat” er kr. 1.000,- pr. år.

v/3 års aftale kr. 750,- pr. år.

Bane Sponsor!
Krolf Bane
Baneskilt ved indfaldsvejen til klubben

• Sponsornavn på dobbelt baneskilt (40 x 10
cm.) (3)

• 10 stk. Greenfee til Krolfbane

• Deltagelse for 1 person i den årlige
sponsormatch på Krolfbanen.

• Link fra vores hjemmeside til sponsors
hjemmeside

Prisen for et ”Bane Sponsorat” er kr. 1.000,- pr. år.

v/3 års aftale kr. 750,- pr. år.

Bane Sponsor!
Short Game Bane
Baneskilt ved indfaldsvejen til klubben

• Sponsornavn baneskilt, (40 x 10 cm.) (3)
• 5 stk. Greenfee til Krolfbane
• 5 stk. Greenfee til Pay and Play bane
• Link fra vores hjemmeside til sponsors
hjemmeside

Prisen for et ”Bane Sponsorat” er kr. 1.000,- pr. år.

v/3 års aftale kr. 750,- pr. år.

Bænk Sponsor!

• Sponsornavn på Bænk
Sea side Bane kr. 2.000 / bænk – v/3 års aftale kr. 1.500
Pay and Play bane kr. 1.000 / bænk – v/3 års aftale kr. 750
Krolfbane kr. 500 / bænk – v/3 års aftale kr. 400

Match Sponsor
For en af de 6 – 8 matcher klubben afholder årlig.

• Præmier til nr. 1, 2 og 3 i hver rækker. 3 – 4 rækker. Samt præmie til nærmest hul
på 4 – 5 huller. Typisk ligger udgift for sponsor til præmier på ca. kr. 4.000 - 5.000.

• Sponsornavn kommer på matchkalender, på hjemmeside, Facebook, opslag klubhus
og Golfboks på den aftalte match.

• Sponsor vælger matchform og navn på match.
• Der laves presseomtale af matchen med billeder, som kommer på hjemmeside,
Facebook og sendes til følgende medier: Vesthimmerlands Folkeblad, Lokalt
Indblik, Nordjyske.

• Sponsor flag i flagstang på matchdag (Sponsor levere selv flag).
• Banner og flag mv må opsættes rundt på banen (Sponsor sørger selv for opsætning
og nedtagning).

• Sponsor må medbringe promotion i klubhuset, i gården og på parkeringsplads.
• Sponsor må uddele reklame artikler/brochure.
• Sponsor får ret til ophænge plakat på sponsortavle – i A3-størrelse på højkant.
• Sponsor får ret til at komme og overrække præmier ved afslutning af match
• Sponsor får ret til deltagelse for 2 personer i matchen.
• Sponsor får ret til deltagelse for 2 personer i klubbens årlige sponsormatch.
• Link fra vores hjemmeside til sponsors hjemmeside
• Sponsor kan vælge at tilkøbe, andre serviceydelser, som frugt, chokolade, mad og

drikkevare til deltagerne. – Pris og vilkår herfor aftales med klubben, min 3 mdr. før
matchen afholdes.

Alt det med småt:

1. Det er en betingelse at spillere har det grønne bevis og betaler indskud
hvis LGK kræver dette på indmeldelsestidspunktet. Ved indmeldelse i 2020
opkræves ikke indskud.
2. Gratis greenfeebilletter kan bruges alle dage.
3. Omkostningerne til fremstilling af reklamemateriale (folie til skilt) afholdes
af sponsor. LGK sponsorudvalg er behjælpelig hvis dette ønskes, kontakt da
venligst Benny Christensen på tlf. 30 35 30 22. Forventet pris for komplet
folie og tryk kr. 500,-.
4. Pris på Company Day aftales med klubben på tlf. 98 67 92 00 eller
info@logstorgolfklub.dk
5. Alle priser er for en 1. års aftale, ved 3 års aftale reduceres den årlige pris
med op til 25%

Kontaktpersoner:
Per Olsen – tlf. 24 69 64 62 – mail: info@logstorgolfklub.dk
Benny Christensen – tlf. 30 35 30 22 – mail: info@logstorgolfklub.dk
Preben Eskildsen – tlf. 25 69 23 37 – mail: rugmarken33@stofanet.dk

Oversigt.: Sponsor Program 2020
Sea side Course: Logo eksponering
Hul kop
Flag på Green
Scorekort
Teested skilte
Bænk
River i bunker
Affaldsstativer
Boldvaskere

kr. 12.500 - 18 kopper (5)
kr. 10.000 – 18 flag. (5)
kr. 8.000 (ca. 8.000 scorekort) (5)
kr. 5.000 pr. hul (3) (5)
kr. 2.000 pr. bænk (3) (5)
kr.
500 pr. hul (7-8 river) – Alle ca. 100 river kr. 4.000 (3) (5)
kr. 600 / stativ. (3) (5)
kr. 300 / stk. – 18 stk. 2.500 (3) (5)

Pay & Play banen: Logo eksponering
Flag på green (alle)
Hul kop
(alle)
Teested skilte
River i bunker (alle)
Scorekort
Affaldsstativer

kr. 4.000 (9 stk. flag) Inkl. Tryk. (5)
kr. 4.000 (9 kopper) Inkl. tryk (5)
kr. 3.000 (3) (5)
kr. 1.000 for alle ca. 20 river (3) (5)
kr. 2.500 (ca. 2.000 scorekort årlig). (5)
kr. 400 / stativ. (3) (5)

Krolf Bane
Bænke på Krolfbane
Scorekort til Krolfbane
Banesponsor
Bane henvisningsskilt
Hulsponsor

kr. 1.000 / bænk. (3) (5)
kr. 1.000 / 3 baner. (3) (5)
kr. 1.000 Skilt ved starthul. (3) (5)
kr. 1.000 Skilt ved indfaldsvejen. (3) (5)
kr. 500 Skilt på 3 huller. (3) (5)

Øvrige: Logo eksponering
Boldsponsor på udslagsbane
Hus Sponsor.
Golfbil
Infoskærm – ProBox 24
Baneguide
Nyhedsbrev
Scorekort til Short Game Bane
Henvisningsskilt Short Game Bane
Boldbakke/drivingrange
Reklame på parkeringsplads
(5)

kr. 12.500 (5)
kr. 7.500 (Logoflad i Flagstang og logo på servietter).
kr. 2.000 / bil. (3) (5)
kr. 2.000 pr. reklame – Vises 4 gange i timen i 12 mdr. (5)
kr. 300 ¼ side, kr. 600 ½ side, kr. 1.000 1/1 side (5)
kr. 500 (350 breve – 12 gange årlig). (5)
kr. 500 – 3 års aftale kr. 400 årlig. (5)
kr. 1.000 (3) (5).
kr. 500 pr. bakke eller 4 stk. for kr. 1.600(3) (5)
kr. 500 pr. parkeringsplads (5) eller 4 stk. for kr. 1.600 (3)

Alle priser er årlige + moms. Omkostninger til fremstilling af skilte ol. afholdes af sponsor – for yderligere oplysning
kontakt Per Olsen, tlf. 24 69 64 62, Preben Eskildsen, tlf. 25 69 23 37 eller Benny Christensen tlf. 30353022

Company Day m.v.

Udover nævnte sponsorpakker, tilbyder LGK ligeledes
skræddersyede sponsorløsninger - vi kan bl.a. tilbyde
fornuftige aftaler på:
Company Day.: Priser fra.:
Sea side Bane kr. 10.000.
Pay and Play Bane kr. 4.000.
Krolf Bane kr. 1.000.
Inkl. frie træningsbolde og evt. lån af udstyr.

Vi er gerne behjælpelig med at finde forslag til beværtning
og bespisning af jeres gæster.
Kontakt sponsorudvalget og få et tilbud som er tilpasset dine
ønsker, eller hør mere om dine muligheder!
Preben Eskildsen – tlf. 25 69 23 37 – mail: rugmarken33@stofanet.dk
Benny Christensen – tlf. 30 35 30 22 – mail: bclis@os.dk
Per Olsen – tlf. 24 69 64 62 – mail: info@logstorgolfklub.dk

