
Snöå Golfklubb
Sponsorpaket 2021

Vi jobbar vidare 
mot nya satsningar och mål. Under 
2020 slog vi rekord med besök av över 
2000 spelande gäster. Förutom detta 
arrangeras tävlingar under hela 
säsongen. Våra gäster kommer från 
hela regionen, och hälften av gästspe-
larna har sin hemadress utanför 
Dalarna. 

För att Ni också skall kunna dra fördel 
av exponering i marknadsförings-
syfte, samtidigt som Du/Ni hjälper oss 
erbjuder vi olika paket för Er 
marknadsföring enligt följande:



Sponsorpaket 1:
DrivingRange/ Camping

•  Skylt, 30 x 90 cm med företagets namn/logo och reklambudskap
•  Deltagande med logotyp i vår nya moderna hemsida 
   (www.snoagk.se) med länkning till egen hemsida (om så önskas)
•  Exponering på vår Facebooksida (Snöå Golfklubb)
•  Teambuilding: Sponsorer inbjuds att deltaga med ett 4-mannalag vid         
   vår populära sponsorgolftävling. Spelas i slutet av sommaren och       
   avslutas med en gemensam måltid och prisutdelning
•  10 greenfeebiljetter för 1000 kronor, som vardera berättigar 
   till spel på 18-hålsbanan under avtalstiden.

Sponsorpaket 2: Hålsponsor (Egenrätt till reklam vid ett av banans 18 
hål) 

•  Tre skyltar: 15 x 60 cm, placerade på banan och på stora 
   informationstavlan vid övningsgreenen
•  Informationsskylt, 40 x 90 cm som monteras vid banskissen vid hålets       
   utslagsplats
•  Publicering av ditt företags logotyp samt länk till Er hemsida på vår site
   www.snoagk.se
•  Exponering på vår Facebooksida (Snöå Golfklubb)
•  Teambuilding: Sponsorer inbjuds att deltaga med ett 4-mannalag vid         
   vår populära sponsorgolftävling. Spelas i slutet av sommaren och       
   avslutas med en gemensam måltid och prisutdelning
•  10 greenfeebiljetter för 1000 kronor, som vardera berättigar 
   till spel på 18-hålsbanan under avtalstiden.

Skyltar vid riksvägen:
Reklamskyltar ca 30 m från E16/riksväg 66.
En unik möjlighet att nå maximalt antal personer. Enligt Trafikverket 
passerar det dagligen i genomsnitt 3060 fordon via E16, vilket resulterar i 
mer än 1 miljon på ett år. På detta sätt når ni som sponsor både lokala 
ortsbefolkningen och förbipasserade fordon på väg till exempelvis Sälen 
och �ällvärlden. 

Varje skylt består av två sidor, som är placerade 
i vinkel, så de blir bra exponerade och läsbara 
från båda färdriktningarna. De är ca 2 x 3 m 
och placerade ca 2 m ovan mark. Vi anpassar 
storleken efter Ert önskemål och logotyp. 
Med reflexfärg förstärks synligheten ytteligare. 

Klubben har även en naturskön camping som uppskattats av de gäster 
som övernattar med husvagn eller husbil. Möjlighet till direktreklam riktad 
till denna kategori av besökare erbjuds till en kostnad av 2000 kronor/år.

Vi hoppas Ni finner något av dessa erbjudanden intressant och det skulle 
glädja oss att få samarbeta med Er.

Med vänliga hälsningar från Snöå Golfklubb genom 

BILD

Kåre Moen Anette Lagerberg  Mats Reviant
070-658 36 55 073-803 31 39  070-938 18 00


