Välkommen att kontakta
Klubbchef Anders Green
för mer information

Nytt och spännande
Anrikt och representativt

Tel 08-731 79 00, 070- 877 2735
anders@lidingogk.se

Låt ditt företag
bli en del av Lidingö GK

3* sätt att bli en del av Lidingö Golfklubb
Sveriges äldsta 18-hålsbana har genomgått en omfattande ombyggnad med bl.a.
nya spännande greenområden och ny bansträckning. Vi sticker ut hakan och påstår att det är en av Stockholms mest intressanta och utmanande golfbanor.

Vi erbjuder dig och ditt företag en attraktiv golfanläggning och marknadsplats för
att komma närmare kunderna och bygga långsiktiga relationer endast 11 minuter
från Stureplan.

Företagspaket LARGE

Företagspaket MEDIUM

Företagspaket SMALL

En 4-boll veckans samtliga helgfria vardagar med rätten att
spela och boka starttider på LGK på samma villkor som klubbens medlemmar, samt under helger efter kl 14.00. Under juli
månad finns dock inga restriktioner för helgbokning.

En 2-boll veckans samtliga helgfria vardagar med rätt att
spela och boka starttider på LGK som på samma villkor
medlemmar. Under juli månad finns dock inga restriktioner
för helgbokning.

Ditt företag erbjuds att köpa maximalt två personliga årsspelrätter med rätten att spela och boka starttid på helgfria
vardagar på samma villkor som medlemmar. Under helgerna
har man rätt att boka starttid på samma villkor som gäster.

Ingår:
• Företagsnamnet i monitorn och på rangen
• Tillgång till konferensmöjligheter i klubbhuset
• 20 rangekort
• 10 greenfeecheckar
• Greenfeecheckar till våra samarbetsklubbar
• Logotyp på LGK:s e-nyhetsbrev, länk samt banner på LGK:s
hemsida
• Reklam på ett hål i banguiden
• Reklam på range (bollar, skärmskylt, etc), golfvagnar eller
scorekort
• Möjlighet att köpa greenfeecheckar i häften om 10 st med
15% rabatt
• 4 golflektioner alt 2 timmar prova-på-golf alt en clinic med
vår tränare
• Fria vagnar

Ingår:
• Företagsnamnet i monitorn
• Länkad logotyp på LGK:s hemsida
• 10 rangekort
• Möjlighet att köpa greenfeecheckar i häften om 10 st med
15% rabatt
• 2 golflektioner alt en grupplektion max 4 personer för vår
tränare
• Fria vagnar

Ingår:
• I paketet ingår 5 st greenfeecheckar och rangekort.
• Länkad logotyp på LGK:s hemsida
• Möjlighet att köpa greenfeecheckar i häften om 10 st.
• Antalet personliga spelrätter är begränsade (50).

Ring eller maila för offert

Företagsgolf

Ring eller maila för offert
(Produktionskostnad för reklammaterial och skatter betalas av företaget)

(Produktionskostnad för reklammaterial och skatter betalas av företaget)

* Vi kan självklart skräddarsy ett golfpaket för ert
företag. Kontakta Klubbdirektör Anders Green
för mer information.

• Ring eller maila för offert
(Produktionskostnad för reklammaterial och skatter betalas av företaget.)

• 2 eller 3 bollar maximalt 18 spelare per timme.
• Vid kanonstart även 4-bollar.
• Fria bollar på rangen för samtliga spelare.
• Starter samt score- och resultatservice ingår.
• Vagnar och banguide ingår.
• Närmast hål och längsta drive.
Ring för offert.

