
 

Företagspartners Växjö Golfklubb 2020 - nya 

 Partner BAS 

12 500kr/år 

• 20 greenfeecheckar * 
• Företagsnamn på rangehus vid parkering, logo på hemsida, logo på infoskärm i 

klubbhus 
• Möjlighet att, på hemsidan erbjuda förmåner till klubbens medlemmar 
• Deltagande i en valfri nätverksträff för 2 personer under året 
• 1 st Tröja med Växjö GK logo 

* Kan bytas ut mot ett personligt företagsmedlemskap 

Partner Brons 

25000kr/år 

• 40 ronder per år * 
• Företagsnamn på rangehus vid parkering, logo på hemsida, logo på infoskärm i 

klubbhus 
• Möjlighet att, på hemsidan erbjuda förmåner till klubbens medlemmar 
• Deltagande i en valfri nätverksträff för 2 personer under året 
• 2 st Tröjor med Växjö GK logo 

* kan splittas mellan antal ronder och personligt medlemskap 
 

Partner Silver 

45000kr/år 

• 90 ronder per år * 
• Företagsnamn på rangehus vid parkering, logo på hemsida, logo på infoskärm i 

klubbhus 
• Möjlighet att, på hemsidan erbjuda förmåner till klubbens medlemmar 
• Deltagande i vår Business Club med tre nätverksträff för 2 personer 
• 4 st Tröjor med Växjö GK logo 

* kan splittas mellan antal ronder och personligt medlemskap 



 

Partner Guld 

65000kr/år 

• 140 spelrätter/ronder per år * 
• Företagsnamn på rangehus vid parkering, logo på hemsida, logo på infoskärm i 

klubbhus 
• Möjlighet att, på hemsidan erbjuda förmåner till klubbens medlemmar 
• Deltagande i vår Business Club med tre nätverksträffar för 4 personer 
• 6 st Tröja med Växjö GK logo 

* kan splittas mellan antal ronder och personligt medlemskap 
 
 

Varje medlemskap kan bytas mot 20 st greenfee ronder 
 
 
 
Partner Stöd 
 
6 000 kr/år 
 

• Stöd till klubbens juniorgolf 

• Stöd till klubbens handigolfverksamhet 
 
Synlighet på hemsida och intill range med logga eller företagsnamn 
 

Partner Tävlingssponsor  

10 000 kr i priser. 50% Golfpriser med uttag i shopen 

• Synlighet på bana, facebook och klubbhusområde hela dagen 

• Namn på tävling i GiT tävling 

 

 

 


