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SAMARBEJDSPARTNER  
I HOLSTEBRO GOLFKLUB
Værdiskabende profilering og samarbejde

Hvorfor samarbejde med Holstebro Golfklub?

Holstebro Golfklub tilbyder en lang række profileringsmulig
heder og netværk, som i deres helhed vil være værdiskabende 
for både vores samarbejdspartner og klubben.

·  Du er med til at gøre en forskel for Holstebro Golfklub.
· Du er en del Danmarks største Golfanlæg med 63 huller.
· Du får en klub med mere end 1.900 købestærke medlemmer.
· Du gør en forskel for de mere end 10.000 gæster, der årligt      
kigger forbi Holstebro Golfklub.
· Du bliver en del af en aktiv og professionel Business Club. 
· Du er med til at gøre os synlige i lokalområdet.  
· Du får nye samarbejdspartnere. 
· Du er en del af et stærkt erhvervsnetværk i vest.
· Du får fantastiske golfoplevelser og sjove arrangementer.

Vores idé

Ingen golfklub uden samarbejdspartnere

· At skabe innovative eksponeringsmuligheder og netværk for vores samarbejdspartner.
·  At øge kendskabet til Holstebro Golfklub og vores samarbejdspartner lokalt, regionalt  
og nationalt. Dette sker igennem spændende arrangementer, netværk og oplevelser.

·  At give erhvervsvirksomheder nye tilgange til golfspillet for kunder, medarbejdere  
og andre forbindelser 

Alt dette for at give samarbejdet mellem jer og Holstebro Golfklub mere værdi.

Holstebro Golfklubs Business Club er et netværk for virksomheder og organisationer med fælles 
interesse for golfsporten og for det kommercielle netværk i Holstebro Golfklub.  Intentionen er, 
at medlemmerne skal inspirere hinanden gennem golfspil og andre netværksarrangementer.  
Der vil til hvert arrangement være rig lejlighed til at netværke og skabe nye relationer. 

Kristian Grud
Golf Manager
T 23288342

kristian@holstebrogolfklub.dk

holstebrogolfklub.dk



BUSINESS PARTNER

· Medlemskab af Business Golf Club  Holstebro
· 8 x golf med fuld forplejning/præmier
· 3 sociale arrangementer/SIM Golf
· Business Club Matchplay turnering 
· 5 x Tidlig Tirsdag Business
· 5 greenfee billetter
· 1 medlemspolo

BASIC PARTNER
Eksponering & Oplevelser
· 5 x Tidlig Tirsdag Business
· 5 greenfee billetter
· Virksomhedslogo på partnertavle

kr. 10.000,-

EKSPONERING
· Virksomhedslogo på partnertavle
· Medlemsprofil på hjemmeside

TILKØB
· Medlemsskab af Holstebro Golfklub
· Netværksture
·  Eksponering af produktlisten

BUSINESS CLUB 

Partnerskab er vores fælles vej til sucess
Vores Business Club er grundpillen i vores kommercielle arbejde, og vi vil rigtig gerne være tæt på 
vores samarbejdspartnere. Det er vi gennem arrangementer med golfen og Holstebro Golfklub som 
omdrejningspunkt. 

I Holstebro Business Golf Club har vi mange muligheder for partnerskaber. Fælles for dem alle er, at 
de skal give værdi til dig og din virksomhed samt gøre en forskel for Holstebro Golfklub.

Se vores mange partnerskabspakker på de næste sider:

holstebrogolfklub.dk

kr. 15.000,-



INDHOLD & OPLEVELSER
· Medlemskab af Business Golf Club – Holstebro
· 8 x golf med fuld forplejning/præmier
· 3 sociale arrangementer/SIM Golf
· Business Club Matchplay turnering
· 5 x Tidlig Tirsdag
· 10 x Greenfee billetter
· 5 x Spilleret til Engbanen og Frøjkbanen
· 1 x Medlemsjakke 

Plus Partner
Ønsker din virksomhed synlighed, samtidig med at netværket dyrkes i vores Business Golf Club? 
Med et Plus Partner samarbejde kan du også gøre noget for dine medarbejdere, kunder og 
samarbejdspartner.

holstebrogolfklub.dk

SYNLIGHED & BUSINESS

EKSPONERING
·  Logo på huloversigtsskilt ved enten 
Storåeller Skovbanen 

+ produktionsomkostninger
·  Logo på partnertavle ved klubhus i 
Storådalen og Råsted

·  Logo på fladskærm i klubhus
·  Logo på hjemmeside under Business

TILKØB
· Medlemskab af Holstebro Golfklub
· Netværksture
· Eksponering fra produktlisten
 Company Day

Pris kr. 22.500,-



INDHOLD & OPLEVELSER
· Medlemskab af Business Golf Club – Holstebro
· 8 x Golf med fuld forplejning/præmier
· 3 sociale arrangementer/SIM Golf
· Business Club Matchplay turnering
· 5 x Tidlig Tirsdag
· 20 x Greenfee billetter
· 5 x Spilleret til Engbanen og Frøjkbanen
· 1 x Medlemsjakke og medlemspolo

Premium Partner

Med et Premium partnerskab opnår du ekstra synlighed på banen og mulighed for at komme helt 
tæt på, gennem oplevelser og netværk i klubben.

holstebrogolfklub.dk

SYNLIGHED HELE VEJEN

EKSPONERING
·  Logo på huloversigtsskilt ved enten Storå 
eller Skovbanen 

·  Logo på partnertavle ved klubhus i 
Storådalen og Råsted

· Logo på enten golfbil, flag, hulcupper osv.
+ produktions omk. 
· Logo på fladskærm i klubhus
· Logo på hjemmeside under business

TILKØB
· Medlemskab af Holstebro Golfklub
· Netværksture
· Eksponering fra produktlisten
 Company Day

Pris kr. 30.000,-



INDHOLD & OPLEVELSER
· Medlemskab af Business Golf Club – Holstebro
· 8 x Golf med fuld forplejning/præmier
· 3 sociale arrangementer/SIM Golf
· Business Club Matchplay turnering
· 5 x Tidlig Tirsdag
· 30 x Greenfee billetter
· 10 x Spilleret til Engbanen og Frøjkbanen
· Special pris på afholdelse af Company day ex. forplejning

Super Partner
Som Super Partner er du med hele vejen rundt på banen. Virksomheden er synlig i og omkring 
klubben. Med vores Business Golf Club – Holstebro og Tidlig Tirsdag Business får virksomheden 
stor adgang til et attraktivt netværk.

holstebrogolfklub.dk

MASSIV TILSTEDEVÆRELSE

EKSPONERING
·  Logo på huloversigtsskilt ved enten Storå eller 
Skovbanen 

·  Logo på partnertavle ved klubhus i Storådalen 
og Råsted

·  Logo på enten golfbil, flag, hulcupper osv.
+ Produktionsomkostninger
· Logo på fladskærm i klubhus
· Logo på forsiden af hjemmeside under business

TILKØB
· Medlemskab af Holstebro Golfklub
· Netværksture
· Eksponering fra produktlisten
 Company Day

Pris kr. 50.000,-



OVERSIGT OG PRISER

holstebrogolfklub.dk

Enkelte elementer (Tilkøb) Priser ex. moms årligt Note

Greenfee billetter til Råsted/Storådalen 

Turneringspartner

Medlemsskab  platin     

Medlemsskab  flex      

  

 3.000 kr.

8.000 kr. i præmier til detailpris

6.850 kr.

1.200 kr.

10 stk.

Pakkeelementer Priser ex. moms årligt Note

Basis Partner

Business Golf Club Partner 

Plus Partner – Synlighed og Business

Premium Partner – Synlighed hele vejen

Super Partner – Massiv tilstedeværelsen 

Logo på bagmærker – ca. 1900 medlemmer 

Flag partner Park Banen 9 huller 

Flag partner Skovbanen 18 huller 

Flag partner Storådalen 18 huller 

Puttinggreen partner Råsted/Storådalen 

Scorekort partner ca. 40.000 stk. 

Flag og navnepartner Pay&Play Storådalen  

Træningsbolde partner 12.000 stk. 

Elitepartner     

Simulator partner

10.000 kr.

15.000 kr.

22.500 kr.

30.000 kr.

50.000 kr.

25.000 kr.

10.000 kr.

25.000 kr.

25.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

20.000 kr.

25.000 kr.

   1.000 kr.

   1.000 kr.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

+ produktions omk.

fra

fra



BYT DIG TIL MERE VÆRDI
BUSINESSAFTALEN SKAL PASSE TIL JERES BEHOV

1 GREENFEE =
30 min undervisning ved PRO`en

2 GREENFEE =
1 t. Driverkursus m. trackman 
 Max. 3 pers.

3 GREENFEE =
1½ t. Shortgame kursus
Chipping
Bunkerslag
Putting
Max. 3 pers.

4 GREENFEE =
10 timers spil på Trackman Simulator
Max. 4 pers.

Storådalen
Frøjkvej 83
7500 Holstebro

Råsted 
Brandsbjergvej 4
7570 Vemb

holstebrogolfklub.dkpost@holstebrogolfklub.dk T: 96 12 62 00

BYT DINE GREENFEE 
TIL OPLEVELSER

8 GREENFEE =      
 Hygge og spil på pay and play
1 times træning  
8 x greenfee Eng/Frøjk 
8 x udstyr til spil                                                          
8 x goodiebag
              

Golf · Business · Oplevelser


