
I Brønderslev Golfklub
kan din virksomhed vælge mellem

mange forskellige sponsorater

Med et sponsorat bliver du mere kendt

Bliv sponsor i Brønderslev Golfklub.

såvel i klubben som i lokalområdet

Brønderslev Golfklub har ca. 1100 aktive medlemmer, der kommer fra store
dele af Nordjylland, men selvfølgelig hovedsageligt fra klubbens nærområde.
Aldersmæssigt er medlemsskaren fra 6 – 85 år, jævnt fordelt på begge køn.
                                       Klubben besøges årligt af ca. 6 - 7.000 gæstespillere.

Brønderslev Golfklub

Mulighed for
mere end 70.000
eksponeringer
pr. år.

Se vedlagte
udregnings-
model.

1971



Skilt på udslagshus

Kr. 5.000

Skilt udslagshus

Du får et skilt på
udslagshuset ud
mod adgangsvejen
til klubhuset.
Et sted alle kommer
forbi. 

Alle priser er pr. år og excl. moms og produktionsomkostninger

Hulsponsor

Skilt på bænk

Klubbil

Guldsponsor

Scorekort

Kr. 5.000

Kr. 11.000 Kr. 2.000

Kr. 11.000

Kr. 3.000

Efter aftale

Kr. 11.000

Kr. 9.000 Kr. 5.000 Kr. 5.000

Kr. 12.000Variabel

Kr. 11.000

Hulkopper

Flag stor indspilsgreen Flag lille indspilsgreen Monitor i klubhuset

Flag på puttinggreen

Flagsponsor får
logo/tekst på alle
flag på den store
indspilsgreen.

Flagsponsor får
logo/tekst på alle
flag på den lille
indspilsgreen.

Sponsor får
eksponering på 
monitoren i
klubhuset.

Reklameplads på
én af klubbens
golfbiler.

Reklametryk
på hulskiltene
på puttinggreen
ved klubhuset

Tekst eller logo
på flagene på
9 huller.
Flag-farven
følger sløjfens
navn.

Mulighed for at
opsætte
sponsorflag,
bannere og lign.
i forbindelse
med klubmatch

Tryk på rund
plastikskive, der
er placeret på
siden i hullet.

Flag på 9 huller Boldmagasin

Excl. produktion
af skilt(e). 

Skilt på én bænkEt skilt ved en 
udslagsmåtte
på drivingrange.
Ses fra 2 sider.

annonce
indvendigt
på scorekort.

(½ side kr. 7.000,-)

Du kan selv sammensætte og kombinere din sponsorpakke

Turneringssponsor

Helside

(også mulighed for
1/4 reklameplads)

9 huller Op til 3 skilte
pr. hul 

Særpris på
companyday.

4 deltagere i super-
sponsorturnering.

10 greenfee.

Sponsorudvalget 

5,5 x 20 cm.

60 x 20 cm.

50 x 10 cm.

58,2 x 13 cm.

Brønderslev Golfklub
Golfvejen 83, 9700 Brønderslev Tlf. 98 82 32 81
info@broenderslevgolfklub.dk  www.broenderslevgolfklub.dk
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Alle sponsorer vises på klubbens hjemmeside med logo.
Sølv- og guldsponsorer med link til egen hjemmeside.
Guldsponsorer kommer med i sløjfen, på hjemmesiden. 

Eksponering på monitor i klubhuset kr. 5.000,-
ved kombination med andre sponsorater fra kr. 3.000,-

Broncesponsor       Kr.           
Sølvsponsor           Kr.     
Guldsponsor           Kr.    11.000,- og mere

5.000,- til 10.999,-
Op til   4.999,-


