
BLI  EN GOLFER
Kick-off, gruppe- og privatinstruksjon 

med dyktige PGA-proer

HAUGER GOLFBANE
Mesterskapsbanen for alle, med unik 

og idyllisk beliggenhet

HAUGER GOLFBANE 
–  EN MULIGHET FOR DIN BEDRIFT !

Golf er den ultimate relasjonsbygger og en aktivitet for alle.
Nå feier en ny golf-bølge over Norge - den skal du og din bedrift være med på.

HAUGER MATSTUE
En av Norges beste golfrestauranter 

med alle rettigheter

H A U G E R
G O L F K L U B B

1 9 8 8
8 8



VI  KAN TILBY:

• Fritt spill på banen tilpasset ditt behov
• Greenfee-pakker
• Proliferering på en av Norges beste baner
• Turnering for ansatte, kunder og samarbeidspartnere
• Konkurranser på og utenfor banen
• Kick-off for ansatte
• Nybegynner kurs 
• Gruppe- eller privat trening for ansatte
• Deltagelse i sponsorpool med events gjennom  

hele året
• Gi tilbud og kampanjer til klubbens medlemmer samt 

andre samarbeidspartnere
• Tilgang på møterom 
• Tilbud på julebord, jubileum eller sommerfest for din 

bedrift

VI  F INNER SPONSORPAKKEN FOR DEG 
-  SAMMEN!
Ve lg  en  av  vå re  sponso rpakke r,  e l l e r  f å  h je lp  t i l  å  se t te  sammen den  
u l t ima te  pakken  fo r  d in  bed r i f t .

GULLPAKKE
• 4 navnløse spilleretter med muligheten til å spille når du vil
• Kurs for ansatte over 4 ganger
• 25 greenfee billetter for spill når det passer eller turnering
• Hullsponsor: Få din logo på hjemmesiden, scorekort, 

velkomstportal og ved utslaget
• Kun kr 73.900 mva. på kr 2.500 tilkommer

SØLVPAKKE
• 2 navnløs spillerett med muligheten til å spille når du vil
• Turnering med 20 deltakere
• Kick off med jobben med opp til 20 deltakere, 3 timers 

opplegg med pro
• Kun kr 36.900,- mva. tilkommer ikke

BRONSEPAKKE
• 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager 

før kl. 14:00
• Turnering med 25 spillere
• Kun kr 23.900 mva. tilkommer ikke 

PROFILERINGSPAKKE
• Hullsponsor: Få din logo på hjemmesiden, scorekort, 

velkomstportal og ved utslaget.
• Fra kr 10.000 og oppover, mva. tilkommer

Alle pakkene over inkluderer:
• Tilgang til vår sponsorpool med ca 35 partnere
• Kontaktinfo og tilrettelegging for b2b med våre partnere
• Tilbud ut til våre medlemmer
• Partnertreff gjennom sesongen
• Rabatt på kurs for ansatte
• Gratis tilgang til møterom

OPPLEVELSER SOM BYGGER BUSINESS
Du finner ikke et kontor eller møterom kan skape den samme atmosfæren som vi har på Hauger Golfbane. 

Vi ønsker å gi deg den perfekte opplevelsen både på og utenfor golfbanen. En dag på Hauger skal bygge sterkere bånd 
både mellom deg og dine kunder, og internt i arbeidsgruppen. Om det er en turnering, et kurs eller kun et møte – vi 
 tilrettelegger dagen og hjelper deg med alle praktiske gjøremål, slik at du kan fokusere på kundene eller rett og slett bare 
ditt eget golfspill. 

HAUGER MATSTUE
Hauger Matstue er kåret til en av Norges beste Golf-restauranter, og drives av profesjonelle kokker med solid erfaring.   
Vi kan friste med lekre retter og buffeer tilpasset golfspilleren i fantastiske omgivelser. Fra restaurantens store uteservering 
har du utsikt til de aller fleste av banens hull. Restauranten kan servere opptil 110 personer, og fungerer fint som møterom 
for opptil 80 deltagere. 

Ta med deg dine kunder og ansatte til en golfopplevelse de ikke vil glemme – hit vil de garantert tilbake!

SPONSORPAKKER 
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Kontakt vår Sportssjef, Joachim Lange, for ditt tilbud: 
joachim@haugergolf.no / +47: 926 33 103


