Globaal overzicht Sponsormogelijkheden op de Eindhovensche Golf (EG)
PAR Pakket (€ 5.000 )

BIRDIE Pakket (€ 10.000)

EAGLE Pakket (€ 25.000)

Op de heren en dames tee van
één hole een sponsorbord met
bedrijfslogo in kleur.

Op de heren en dames tee van één
hole een sponsorbord met
bedrijfslogo in kleur.

Op de heren en dames tee van één
hole een sponsorbord met
bedrijfslogo in kleur.

Vermelding van de bedrijfsnaam
op sponsorbord EG.

Vermelding van de bedrijfsnaam op
sponsorbord EG.

Vermelding van de bedrijfsnaam op
sponsorbord EG.

Plaatsing van het bedrijfslogo
met link op de EG website.

Plaatsing van het bedrijfslogo met link
op de EG website.

Plaatsing van het bedrijfslogo met
link op de EG website.

6 op naam sponsor gestelde
gratis greenfee kaarten.

12 op naam sponsor gestelde gratis
greenfee kaarten.

24 op naam sponsor gestelde gratis
greenfee kaarten.

Deelname met een team van 3
personen aan de jaarlijkse EGsponsordag.

Deelname met een team van 3
personen aan de jaarlijkse EGsponsordag.

Deelname met een team van 3
personen aan de jaarlijkse EGsponsordag.

Gebruik faciliteiten op EG t.b.v.
Gebruik faciliteiten op EG voor
vergaderingen, bijeenkomsten en vergaderingen, bijeenkomsten en
diners.
diners.

Gebruik faciliteiten op EG voor
vergaderingen, bijeenkomsten en
diners.

Lidmaatschap EG Academy Club.*

Lidmaatschap EG Academy Club.*

Lidmaatschap EG Academy Club.*

Logovermelding op kleding van
topselectie spelers EG.
Voorkeursrecht op een jaarlijkse eigen
golfdag op de EG tegen geldend tarief.

Promotie via TOP golfteams EG,
waaronder logovermelding op
kleding spelers en fotomateriaal.
Recht op jaarlijkse eigen golfdag op
de EG tegen gereduceerd tarief.

Voorkeursrecht op een jaarlijkse
masterclass in de EG Academy tegen
geldend tarief.

Recht op een jaarlijkse masterclass
in de EG Academy tegen
gereduceerd tarief.

Gereserveerde starttijd van 1 uur.

Gereserveerde starttijd van 1 uur.

5 x ¼ pagina advertentie in clubblad
EGO.

5 x 1/1 pagina advertentie in
clubblad EGO.
Jaarlijkse AM-AM ½ shotgun met
relaties en topselectie spelers EG.

* Zie EG Academy Club Informatieblad

Alle sponsorpakketten zijn in overleg nader op maat te snijden.

