
Sponsorpaket 2023
 

MoreGolf Mastercard 
Tour 12-16 juni

För andra året i rad kommer Laholms GK 
vara en av de utvalda klubbarna som 

får arrangera en tävling på den 
Nordiska Ligan; den högsta nivån av 
proffstävlingar för herrar i Norden. 

 
I samband med tävlingen kommer vi 
att arrangera ett företagsevent med 
lunch och spel på banan när den är 

reserverad endast för våra sponsorer.

LAHOLMS GK:S NÄTVERK
Med ett växande antal företag i vårt nätverk kommer vi under 2023 att satsa på 
större aktiviteter för våra sponsorer, fler sätt att exponera sitt företag för andra 

partners och klubbens medlemmar samt tillgång till spel på 3 olika banor.
 

 Vi erbjuder flera attraktiva paket med golfspel till förmånliga värden. 
Vi skräddarsyr även paket som passar just ditt företag och dina kunder.



Par 8 000 kr
10 frispel på korthålsbanan 
20 frispel på 18-hålsbanan/

Reklamskylt på anläggningen 
Företagslogga på klubbens 

1 nätverksträff med mat och 
föredrag/aktiviteter

Tillgång till klubbrummet för möten 
och konferenser.

      9-hålsbanan 

     hemsida & skärmar 

      - 6 oktober - Avslutning med mingel

Birdie 16 000 kr
10 frispel på korthålsbanan 
40 frispel på 18-hålsbanan/

Reklamskylt på anläggningen 
Företagslogga på klubbens 
hemsida & skärmar 

2 nätverksträffar med mat och 
föredrag/aktiviteter

Tillgång till klubbrummet för möten 
och konferenser.

      9-hålsbanan 

     - 16 juni - Företagsevent MoreGolf    
     Mastercard Tour (Nordiska Ligan)
     - 6 oktober - Avslutning med mingel

 

W W W . L A H O L M S G K . S E

TOTALT VÄRDE 30 500 KR

TOTALT VÄRDE 44 500 KR



Eagle 25 000 kr
20 frispel på korthålsbanan 
60 frispel på 18-hålsbanan/

2 Reklamskyltar på anläggningen 
Företagslogga på klubbens 

Helsidesannons i banguide 

2 nätverksträffar med mat och 
föredrag/aktiviteter

Utskick till ca 1 500 medlemmar
Tillgång till klubbrummet för möten 
och konferenser.

      9-hålsbanan 

     hemsida & skärmar 

     - 16 juni - Företagsevent MoreGolf    
     Mastercard Tour (Nordiska Ligan)
     - 6 oktober - Avslutning med mingel

Albatross 35 000 kr
Fri 4-boll/dag fritt på samtliga
banor (värde 200 000 kr)

3 Reklamskyltar på anläggningen 
Företagslogga på klubbens hemsida
& skärmar 
Helsidesannons i banguide 

Fri golfbil vid spel 
3 nätverksträffar med mat och
föredrag/aktiviteter

Utskick till ca 1 500 medlemmar
Tillgång till klubbrummet för möten
och konferenser.

     - 13 juni Pro-Am MoreGolf 
     Mastercard Tour (Nordiska Ligan) 
     - 16 juni - Företagsevent MoreGolf 
     Mastercard Tour (Nordiska Ligan) 
     - 6 oktober - Avslutning med mingel

 

W W W . L A H O L M S G K . S E

TOTALT VÄRDE 75 000 KR

TOTALT VÄRDE 270 000 KR


