
KICK OFF OG
INSTRUKSJON
– med våre golfproer

FANTASTISK
UTSIKT
– fra klubbhus og uteservering

HAUGER
MATSTUE
– med alle rettigheter

BL I  SYNL IG  PÅ  EN  AV  NORGES 
TØFFESTE  GOLFBANER
Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre fi rmarelasjoner 
kvalitetstid på golfbanen. Golf er en ypperlig aktivitet for å få kontakt med nye og ta vare 
på eksisterende kunder av ditt fi rma. 



• Kick off

• Navnløs spillerett

• Profi lering

• Turnering

• Kurs

• Greenfeebilletter

• Invitasjon til sponsorpool-events

• Tilgang til våre medlemmer og samarbeidspartnere

SKREDDERSY D IN  EGEN PAKKE
DU KAN VELGE ANTALL  OG HVA SOM PASSER D IN  BEDR IFT  BEST SELV;

SPONSORPAKKER 

GULLPAKKE
• 2 navnløse spilleretter med muligheten til å spille når du vil
• Turnering med 50 spillere (Scoreservice og gratis 

rangeballer inkludert)
• 25 greenfee billetter (med spill når du vil)
• Hullsponsor: Få din logo på hjemmesiden, scorekort, 

velkomstportal og ved utslaget
• Kun kr 61 990,- eks mva (profi leringsverdi ca 10.000)

SØLVPAKKE
• 1 navnløs spillerett med muligheten til å spille når du vil
• 25 greenfee billetter med spill når som helst, kan også 

brukes for turnering (scoreservice ekstra)
• Hullsponsor: Få din logo på hjemmesiden, scorekort, 

velkomstportal og ved utslaget
• Kun kr 31 900,- eks mva (profi leringsverdi ca 10.000)

BRONSJEPAKKE
• 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager 

før kl 14
• Turnering med 25 spillere (tillegg for scoreservice)
• Kun kr 23 900,-  

OPPLEVELSER SOM BYGGER BUS INESS
Vi skreddersyr gode golfopplevelser, både på og utenfor banen, som bygger sterkere relasjoner mellom deg og kundene. Vi kan 
arrangere konkurranser, som for eksempel «Beat the Pro», og turneringsformat etter ditt ønske. Våre proer kan også bidra med kurs 
i forkant av turneringer, vi kan arrangere premieutdelinger, ta foto eller fi lm og servere meget god mat og drikke fra Hauger Matstue.

HAUGER MATSTUE
Stor uteservering med fantastisk utsikt og alle rettigheter. Mulighet for bevertning med inntil 110 personer og møtelokaler for inntil 
80 personer. Hauger Matstue drives av profesjonelle kokker og kan lage istand lekre retter eller gode baguetter til golfrunden. 

Ta med deg kundene eller de ansatte på en av norges tøffeste baner og gi dem en opplevelse de husker!

Kontakt Markedssjef, Joachim Lange for mer detaljert info på tlf: 926 33 103. Eller send e-post til:  joachim@haugergolf.no


