
MARKEDSMULIGHETER 
I SANDEFJORD GOLF



Vi ønsker deg velkommen 
til Sandefjord Golf
Etter to år med 18-hulls banen på Furustad, kan vi slå fast at banen er blitt veldig bra. 
Både egne medlemmer og gjester gir banen svært positive tilbakemeldinger, og det gir oss 
stor tro på det videre arbeidet i klubben.

Sandefjord Golfklubb har hatt en solid tilvekst av medlemmer, og golfbanen i ferd med å bli et 
sterkt aktivum for Sandefjord  by.

Det er også gledelig at vi har mange gode samarbeidspartnere som virkelig har støtte opp 
om klubben, og bidratt til at vi har kommet dit vi er i dag!  Spesielt må vi nevne Jotun som har 
vært vår hovedsponsor gjennom de første årene. Jotun har nettopp inngått ny fem års avtale 
med klubben, og ser på golfen som en viktig del av tilbudet til ansatte, kunder og andre 
samarbeidspartnere. 

En samarbeidspartner for deg og din bedrift?

Gjennom et samarbeid kan vi tilby gode eksponeringsmuligheter både på banen 
og rundt klubbhuset.  Det gis også mulighet for å benytte klubbhuset til f.eks. brosjyrer 
og sende DM til våre medlemmer.  Som motytelse vil din bedrift få tilgang til banen gjennom 
turneringer, greenfee billetter og treffe andre sponsorer i klubbens arrangementer.  

Vi tilbyr sponsorpakker fra kr 5.000,–
Denne brosjyren gir en oversikt over noen av mulighetene for et samarbeid. 

Ta kontakt med oss, så finner vi et opplegg som passer for din bedrift!

Vi sees!

Med vennlig hilsen
Gunn Handeland
Daglig leder

Ved å bli sponsor i Sandefjord 
Golf vil du kunne tilby dine 
ansatte masse frisk luft, energi 
og fine naturopplevelser.

Golfbanen er også en flott arena 
å treffe og være sammen med dine 
kunder og andre samarbeidspartnere. 



VI ØNSKER Å
Tilby gode opplevelser til alle som 
ferdes på golfbanen.

Gi positiv markedsverdi for 
Sandefjord gjennom «Sammen 
for Sandefjord».

 Tilby tilrettelagte aktiviteter for 
bedrifter og samarbeidspartnere.

Sponsorpakken 

koster kr 50.000,– 

eks. mva. pr. år.

Produksjonskostnader 

ifbm skilt dekkes 

av sponsor.

FAKTA
Det er spilt 16.500 runder på banen i 2011.

5.000 runder er gjestespillere fra 
hele landet.

Over 500.000 baller er slått ut 
på drivingrangen.

Mer enn 3.000 personer har deltatt på 
ca. 100 turneringer som er gjennomført.

Vi tilbyr følgende til hullsponsorer

• Logo på tee-sted og evt annen eksponering ved «eget» hull etter avtale

• Logo på scorekort

• Logo på www.sandefjordgolf.no 

• Tavle med alle hullsponsorers logoer ved klubbhuset

• Greenfee billetter til en verdi av inntil kr 20.000,–

• Bedriftsturnering med inntil 50 deltagere 

 på hverdag utenom perioden 15. juni – 15. august (kontinuerlig start).

• Invitasjon til to sponsorturneringer som Sandefjord Golf 

 arrangerer for sine samarbeidspartnere, og for øvrig deltagelse 

 på alle sponsorrelaterte arrangementer.
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Vi tilbyr følgende til 
skiltsponsorer terrasse

• Logo på plakat – ca 100x70 cm.  

 Logoeksponering på felles skilt.

• Logo på www.sandefjordgolf.no – under samarbeidspartnere

• Greenfee billetter til en verdi av inntil kr 7.500,–

• Invitasjon til to sponsorturneringer som Sandefjord Golf 

 arrangerer for sine samarbeidspartnere, og for øvrig deltagelse 

 på alle sponsorrelaterte arrangementer. 

Vi tilbyr følgende 
til flaggborg-
sponsorer

• Greenfee billetter til en verdi 

 av inntil kr 2.000,–

Vi tilbyr følgende til 
skiltsponsorer drivingrange

• Logoskilt på drivingsrange

• Logo på www.sandefjordgolf.no – under samarbeidspartnere

• Greenfee billetter til en verdi av inntil kr 5.000,–

• Invitasjon til to sponsorturneringer som Sandefjord Golf 

 arrangerer for sine samarbeidspartnere, og for øvrig deltagelse 

 på alle sponsorrelaterte arrangementer.

Skiltsponsor koster 

kr 10.000,– 

eks. mva. pr. år.

Produksjonskostnader 

ifbm skilt dekkes 

av sponsor.

Beløp kr 5.000,– eks. mva. pr. år.

Sponsor holder selv flagg.

Klubbhussponsor 

koster kr 15.000,– 

eks. mva. pr. år.

Produksjonskostnader 

ifbm skilt dekkes 

av sponsor.



Postboks 329, 3201 Sandefjord
Baneadresse: Furustadlia 14, 3231 Sandefjord

Tlf.: 908 96 000   ·  Mail: post@sandefjordgolf.no

www.sandefjordgolf.no

Sandefjord Golf er en ung
klubb som trenger mange 
samarbeidspartnere!
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