Advertentie- en Sponsoringsmogelijkheden
Promotiemiddelen

Kosten (per jaar)

1.

Reclamebord bij een hole: afmeting 620x250mm

€ 375,00

O

2.

Reclamebord op afslagcombinatie voorzijde: afmeting 800x150mm

O

3.

Reclamebord op afslagcombinatie achterzijde: afmeting 800x150mm

4.

Logovermelding met link op homepage Golfson

€ 200,00; i.c.m. holebord of met advertentie op
scorecard € 100,00
€ 150,00; i.c.m. holebord of met advertentie op
scorecard € 75,00
€ 150,00

(aantal websitebezoeken is ca. 15.000 per jaar)

O
O

5

Naamsvermelding met link op homepage Golfclub Son

€ 50,00

O

6

Reclame op hole vlaggen

€ 150,00 per vlag; € 1250,00 per 9 vlaggen

O

7

Logo op wedstrijdverslagen WECO (website golfclub; wekelijks)

€ 150,00

O

8

30x30mm € 250,00; 30x60mm € 450,00;
30x90mm € 600,00

O

40x30mm € 75,00; 80mmx30mm € 125,00;
120mmx30mm € 150,00
€ 150,00

O

11

Logo, naam en webadres op scorekaart Golfclub Son (ca. 4000 per jaar),
eventueel ook te combineren tot reclame-uitingen van 30x60mm of
30x90mm
Logo, naam en webadres op folder Golfclub Son
(ca. 800 per jaar)
Logo, naam en webadres op greenfeekaarten voor gastspelers
(ca. 300 per jaar)
Reclamebord op hek (hole 2,3,5 en 6) afmeting 1500x500mm

€ 400,00

O

12

Welkomstdoek: advertentie op spandoek bij clubhuis

400x400mm € 200,00

O

13

Afstandsborden: 2000 x 500 mm; 6 stuks. Worden gebruikt op oefendagen
(dinsdagmiddag en vrijdag gehele dag

€ 200,- per bord; zes borden voor € 1000,-

O

9
10
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O

Opmerking: bij tweejarige contracten geldt een korting van 5%; bij driejarige contracten geldt een korting van 10%.

Sponsorpakketten:
Brons (€ 1000 per kalenderjaar):
Twee lidmaatschapskaarten (op naam), 5 greenfees, vermelding naam en logo in het clubhuis, vermelding bedrijfsnaam op homepage met link, gebruik
driving range wanneer open, bedrijfsdagen tegen kostprijs (= greenfees + consumpties), clinics tegen kostprijs (= pro + consumpties)’, invitatie sponsordag.

Zilver (€ 1500 per kalenderjaar):
Twee lidmaatschapskaart (op naam), 5 greenfees, twee doorlopende greenfeekaarten (gastenkaarten), vermelding naam en logo in het clubhuis, vermelding
bedrijfsnaam en logo op homepage met link, vermelding bedrijfsnaam met logo op bord op buitenzijde afslaghut (ter waarde van € 200), gebruik driving
range wanneer open, bedrijfsdagen tegen kostprijs (= greenfees + consumpties), clinics tegen kostprijs (= pro + consumpties), invitatie sponsordag.

Goud (€ 2250 per kalenderjaar):
Drie lidmaatschapskaarten (op naam), 10 greenfees, drie doorlopende greenfeekaarten (gastenkaarten), vermelding naam en logo in het clubhuis,
vermelding bedrijfsnaam en logo op homepage met link, gratis banner op website (ter waarde van € 450), vermelding bedrijfsnaam met logo op bord op
buitenzijde afslaghut (ter waarde van € 200), gebruik driving range wanneer open, bedrijfsdagen tegen kostprijs (= greenfees + consumpties), clinics tegen
kostprijs (= pro + consumpties), invitatie sponsordag.

#Voor alle bedrijven met een sponsorpakket brons, zilver of goud is het mogelijk bedrijfsdagen en/of clinics voor medewerkers en/of relaties te organiseren
op onze golfbaan.
#Werktekeningen voor borden worden door de sponsoren zélf aangeleverd (lay out, kleuren, lettertype). De productie, bevestiging en dergelijke vinden
door de club en onder supervisie van de clubmanager plaats. De productiekosten zijn voor rekening van de sponsor.
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