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Välkomna att kontakta Henrik Wåhlin för 
mer information om samarbete 2016.  

 
 
 
 
 
 

Tel 0708-584151 
henrik@karlshamnsgk.com  

Låt ditt företag bli en del av 
Karlshamns Gk 

2016 



	  

	  

	  

Från vår partner Tingverken – partner sedan 2000 

”Att skapa en attraktiv och sund mötesplats för kunder, anställda 
och leverantörer och samtidigt bidra till klubbens utveckling” 
  
”Vi tycker också att vi får tillbaka mycket från klubben i form av 
olika aktiviteter och inte minst alla greenfee biljetter som är verkligt 
uppskattade presenter” 
  
Mikael & Magnus  / Tingverken 

Företagspaket	   ”vi kan självklart skräddarsy ert personliga 
paket på Karlshamns Gk” 

Företagspaket Guld 
 
• Företagslogo på sponsortavla 
• 35 Greenfeecheckar till Karlshamns Gk 
• 5 rangekort 
• Logotyp på Khgk:s hemsida, under partners 
• Reklam på banguide - hemsidan 
• 4 deltagare till Khgks sponsorgolf. 
• Inbjudan till klubben nätverksdagar för en person 
 
Pris: 22 000 kronor 
(Produktionskostnad för reklammaterial och skatter betalas av företaget)  

Företagspaket Silver 
 
• Företagslogo på sponsortavla 
• 15 Greenfeecheckar till Karlshamns Gk 
• 3 rangekort 
• Logotyp på Khgk:s hemsida 
• Reklam på banguide - hemsidan 
• 4 deltagare till Khgks sponsorgolf. 
• Inbjudan till klubben nätverksdagar för en person 
 
Pris: 12 000 kronor 
(Produktionskostnad för reklammaterial och skatter betalas av företaget)  
 
 
Guld & Silver 
• Boka företagsaktivitet med 15% rabatt 
• Egen företagsgolf – fråga om offert och innehåll 

Företagspaket Junior 
 
• 4 Greenfeecheckar till Karlshamns Gk 
• Logotyp på Khgk:s juniorhemsida 
 
Pris: 5 000 kronor 
(Produktionskostnad för reklammaterial och skatter betalas av företaget)  
	  

Företagsgolf på Karlshamn 2016 
  
• 3 bollar maximalt 18 spelare per timme.  
• Vid kanonstart även 4-bollar. 
• Fria bollar på rangen för samtliga spelare. 
• Score och resultatservice ingår.  
• Vagnar, banguide ingår. 
• Närmast hål, längsta drive eller annan aktivitet på banan.  
  Ring för offert.  


