
HÅLLBAR SPONSRING
Långvariga relationer med Växjö Golfklubb



Växjö GK – vår tanke om 

hållbar sponsring
Den traditionella sponsringen är på väg att dö  ut. Vi är 
väl medvetna om att framtida hållbar sponsring kommer 
innebära krav på kommersiellt värde för vår 
samarbetspartner och en ömsesidig nytta. Med denna 
insikt vill vi vara proaktiva och kunna erbjuda våra 
partners en paketering som motsvarar deras olika 
behov. Vi vill också visa en tydlig koppling till världens 
Globala hållbarhets mål.

Nästan alla som vi pratar med om  samarbete behöver i sin 
tur motivera för sin  styrelse eller ledningsgrupp varför de 
väljer att  lägga pengar hos oss. 

Vår förhoppning  då är att vi har gjort ett så bra arbete att
styrelsen  säger: Varför utökar ni inte samarbetet? Det här  ger 
ju så mycket tillbaka!”

I denna power point kan du läsa om våra olika paket-
erbjudande och på slutet kan du läsa om vår syn på 
Corporate Social Responsibility - CSR



Kontakt uppgifter

Välkommen att höra av dig till Växjö Golfklubb.

Lars Prick, klubbchef och marknadsansvarig

klubbchef@vaxjogk.com

0708-889405, 0470 - 21515

mailto:klubbchef@vaxjogk.com


Växjö GK arbetar för positiv utveckling till de markerade  
Globala Målen



Varumärkespaketet
 Loggobollar med önskat reklamtryck

 Reklamskyltar på golfklubben

 Aktivitets/evenemangsdag på klubben

 Synlighet på hemsida, nyhetsbrev, trycksaker

Växjö GK hoppas du och ditt företag vill associeras till oss



Samhällsnytta-

paketet
 Stötta projektet med att få ungdomar i rörelse

” Golfäventyret Växjö GK – Golf i Parken”

 Stötta projektet med att få ungdomar i rörelse 
på sin fritid. Golffritids - 3 skolor i  samarbete 
med Växjö GK

 Jämställdhets arbetet inom golfklubben är av 
högsta prioritet. Jämställdhet inom
- styrelse
- kommittéarbete
- könsfördelning inom medlemsrekrytering, 
särskilt i barn och ungdomsverksamheten

 Varje år bidrar vår bana till biologisk mångfald 
genom klippta gräs-vattenytor. Vi arbetar med 
GEO certifiering för att bidra till bättre 
EKOsystem och biologisk mångfald.



Personalvårdspaketet 
 Spela golf för livet. Grönt kort kurser

 Spelutveclklingskurser med lektioner och rangekort

 Greenfee och spelpotter

 Kick-off med 3-kamper, Footgolf, Curlinggolf, Pay
&play golf



Försäljning och 

utställningspaketet 

mot våra köpstarka 

medlemmar

 Evenemang på golfklubben, framför klubbhus eller 
på parkering eller på range/träningsområde

 Riktad försäljning mot våra köpstarka medlemmar via 
nyhetsbrev eller hemsida



Kundvårdspaketet

 Företagsgolf

 Konferensrum 

 Events, 3-kamper, Footgolf, Pay & play

 Golfspel med spelpotter

 Restaurang Araby Wärdshus, fika, luncher och middag



Golfspel och 

friskvårdspaketet
Växjö Golfarenan

 Footgolf

 Pay & Play spel på korthålsbanan

 Golfäventyrsbana. 50-100 bana

 Att börja golf, Grönt kort

 Spelutveckling med lektionspaket och rangekort

18 hålsbanan

 Golfspel med spelpotter



Nätverkspaketet

Vår Business Club
- nätverk för deltagare med 3 träffar under året
* företagsgolf 
* spel på bortaplan
* TBA



VÄXJÖ GK -Corporate Social Responsibility

 innebär att klubben aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker 
relationerna med kunder, anställda och medlemmar precis som tillväxt och lönsamhet.

 Växjö Golfklubb har historiskt aktivt jobbat med olika CSR-frågor bl a genom cancerfonden. På 
senare år har vi varit aktiva inom Växjö Charity. Vi vill utöka vårt samhällsengagemang framöver. 
Vi tycker bl a att det är viktigt att få ungdomar i rörelse. Vi önskar bidra till ett livslångt idrottande. 
Men vi ser också jämställdhet och inkludering som viktiga samhällsutvecklande faktorer.

 Med stort stöd från våra medlemmar och partners kommer vi 2020 engagera oss i Vision 50/50, ett 
jämställdhetsprojekt via Svenska golfförbundet. Vi öppnar också vår Växjö GK Golfarena där vi har 
Golfäventyrsbanor, där golf spelas på barns villkor. Footgolfbanan och Pay& play på 
korthålsbanan utövas också på arenan. Under året har vi två viktiga projekt för att skapa rörelse 
hos barn och ungdomar. Ett projekt sker genom att vi startar samarbete med 3 skolor med barn 
upptill 12 års ålder för att aktivera dem med ett Golffritids. Ett andra projekt är Golf i Parken. 

 Golfen är ett spel där hänsyn och ärlighet är i centrum. Men golf uppmuntrar också fysiska 
kvaliteter som koordination, rörlighet och balans. Därför kan vi påstå att alla utövare är goda 
förebilder för barn och ungdomar på vår anläggning. Dessa grundläggande värden vill vi sprida 
genom att få fler barn och ungdomar att spela golf.

 Våra värdegrunder innebär att vi håller på Inkludering, Jämställldhet, Kompetens, Hänsyn, 
Generositet, Glädje och Självbestämmande.



Vår historia
Klubben bildades 1959 och har många idrottsliga 

framgångar. Vi kan räkna in bl a Europamästare för 

klubblag, SM vinnare genom Göran Lundqvist, Magnus 

Hennberg, Klas Eriksson och Per Nyman. EM guld för 

flickor för Camilla Karlsson, VM guld i lag för Klas Eriksson 

och Challenge – och Europatourvinster genom Per 

Nyman och Alexander Björk


