
Affärsvänner som 
träffar rätt!

Som sponsor, sam-
arbetspartner eller 

eventvärd är du viktig 
för oss! Därför gör vi allt 
för dig och ditt företag. 
Vi arbetar alltid efter 

”win-win”-principen –  
är det bra för dig är det 

bra för oss – och då 
känns det bra i magen.  

Det handlar om att träffa 
rätt – både på golfbanan 

och i affärslivet. 

Välkommen!

Golf med affärsvänner på 
Kårsta GK 2021

Träffa
rätt.

2021

www.karstagk.se

T E L E F O N

019-22 75 02

E - P O S T

info@karstagk.se

A D R E S S

Kårsta 811

705 91 Örebro

Vi har plats för fler. 
Vill du också bli en del i gemenskapen 

med affärsvännerna här på Kårsta GK 

är du varmt välkommen att höra 

av dig till någon av oss:

CAMILLA  
GARTZ 

070-310 63 16
camilla.gartz@telia.com

ANNA-KARIN  
PANTZAR  

073-805 33 22
akpantzar@hotmail.com

ANNA DAHLBERG 
SÖDERSTRÖM
019-766 77 52

anna@karstagk.se

Affärsvänner 2021



www.karstagk.se

Material och arbetskostnad tillkommer, exempelvis  
produktion och uppsättning av skyltar och foliering av golfbilar.

GREEN-SKYLTTEE-SKYLT SPONSOR-SKYLT GOLFSTUDION

SPONSOR-SKYLT, RANGEN

SPONSOR-SKYLT KLUBBOMRÅDET
SOCIALA MEDIER

VÄGSKYLT

SPONSORGOLF & FEM TRÄNINGAR MED 
PGA-PRO

ANNAT? KOM GÄRNA MED  
EGET ÖNSKEMÅL

KLUBBAKTIVITETER, TÄVLINGAR OCH EVENT

GOLFBIL

HEMSIDAN

REKLAM PÅ GOLFBIL
En av de mest synliga reklamplatserna är golfbilarna.

Väljer ni att stripa upp en bil med er profil så blir den en  
kringåkande reklampelare för ert företag.

När bilarna inte är ute på banan står de parkerade framför 
restaurang/reception där alla som kommer till oss passerar 
och rör sig.

• Reklamplats golfbil

• Reklamplats parkeringsskylt

• Marknadsföring via sociala medier enligt överenskommelse

• Marknadsföring i samband med klubbaktiviteter,  
 exempelvis semestergolfveckan

• Reklamplats med logotype på Kårsta GK hemsida

• Inbjudan till klubbens sponsorgolf

• Inbjudan till klubbens sponsorträningar,  
 fem tillfällen per säsong

• Sponsortavla

18.000 kr exkl. reklamskatt och moms

HÅLPARTNER, VÄGPARTNER ELLER RANGEPARTNER
 • Reklamplats på golfhål, både vid tee och i  

anslutning till green

 • Reklamplats på vägskylt 

 • Reklamplats vid drivingrange 

 ••• Marknadsföring via sociala medier enligt  
överenskommelse

 ••• Marknadsföring i samband med klubbaktiviteter, 
exempelvis semestergolfveckan

 ••• Reklamplats med logotype på Kårsta GK hemsida

 ••• Inbjudan till klubbens sponsorgolf

 ••• Inbjudan till klubbens sponsorträningar, fem  
tillfällen per säsong

 ••• Sponsortavla

15.000 kr exkl. reklamskatt och moms

JUNIORSPONSOR
• Logo vid juniortavlan/golfstudion

• Inbjudan till klubbens sponsorgolf

• Reklamplats med logotype på Kårsta GK hemsida

5.000 kr exkl. reklamskatt och moms

ANNONS, KÅRSTABLADET

TILLÄGGSTJÄNSTER
• Annons i Kårstabladet

• Rangekort

• Greenfeebiljetter

• Lektioner

• Lunchkuponger

• Annat? Kom gärna med eget önskemål. 


