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Et sponsorat i Sejerø Golfklub er måske ikke den mest
fornuftige forretningsmæssige disposition. Men det
er en investering i et mangfoldigt klubliv, der er en
væsentlig forudsætning for udviklingen af Sejerø, og
vores muligheder for at tiltrække tilflyttere, turister og
måske erhvervsliv.
Sejerø Golfklub er naturligvis interesseret i at have et
stort antal af sponsorer. Det hjælper klubbens økonomi
med mange ting, som ellers kun kontingenter og andre relaterede indtægter kan realisere.
Til gengæld sørger vi for en effektiv synliggørelse af
det budskab, som sponsoren efterlyser. I synliggørelsen
er der flere muligheder i de sponsorater vi kan byde
på for eksponering. Under alle omstændigheder vil
vi meget gerne have en dialog omkring det enkelte
sponsorat, og vil gøre vores yderste for at tilrettelægge
sponsoratet, så det passer bedst muligt.
Kontakt derfor vores sponsor ansvarlige, Poul Skals på
2099 1868 eller send os en mail
info@sejerogolfklub.dk

MULIGE SPONSORATER
Hovedsponsor
Skilt i klubhus + Annonce på hjemmeside, scorekort,
Greenfeekort og værdikupon.
Pris kr. 8.000,-

Hulsponsor
Skilt i klubhus + Annonce på hjemmeside + annonce på
et af banens 9 hulflag.
Pris kr. 5.000,Klubsponsor
Skilt i klubhus + Annonce på hjemmeside.
Pris kr. 1.500,P-plads
Skilt i klubhus + Annonce på hjemmeside + skilt på
p-plads.
Pris kr. 2.000,Turneringssponsor
Skilt i klubhus + Annonce på hjemmeside.
Sponsorer tilbydes at afholde et årligt arrangement.
Antal af deltagere skal aftales med SGK. SGK er behjælpelige med at indgå aftaler med leverandører, færge, restauratører og transport på øen. Der betales ikke greenfee, men fortæring og drikkevarer afregnes direkte med
den valgte leverandør. Sponsor står selv for afvikling af
turnering, startliste, resultater og eventuelle præmier. Og
også her hjælper vi gerne til.
Pris kr. 5.000,Alle sponsorer opnår ret til at benytte banen efter
aftale med SGK.
Alle sponsorater løber i et år.

OM KLUBBEN
Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at
dyrke golfspillet på Sejerø og at udbrede kendskabet
til golfsporten med udgangspunkt i fællesskabet og det
sociale liv i klubben.
Rekrutteringsgrundlaget er Sejerøs 350 fastboende og
1.100 landliggere. Primo 2017 er der 65 medlemmer
i klubben, hvoraf 10 er vores juniorer, som repræsenterer halvdelen af øens skolesøgende børn. I 2014
havde banen besøg af over 300 gæster og heraf 130
på en Sejerø Golfpakke. Indkomstgrundlaget på Sejerø er ikke højt, og det årlige kontingent må tilpasses
dette faktum. Samtlige opgaver i klubben – vedligeholdelse, drift og træning udføres af frivillig, ulønnet
arbejdskraft. Vi har etableret selvstyrende arbejdshold
med hver sit ansvar for opgaverne i klubben. På denne
måde kan vi holde kontingentet på et rimeligt niveau.
Til finansiering af materialer til vedligeholdelse, aktiviteter og turneringer nyder vi godt af vores sponsorer,
som er et vigtigt fundament for klubben.
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